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5 پیشگفتار

پیش  گفتار
ــتکالن ــاتمدیری ــیازضروری ــهمســائلیک ــردیب ــردراهب ــتنرویک داش
ــف ــادمختل ــخصکردنابع ــامش ــردب ــنرویک ــت.ای ــاوسازمانهاس نهاده
موضوعهــاوبررســینقــاطضعــفوقــوتوتهدیدهــاوفرصتهــای
موجــودتــالشمیکنــدبــاترســیماهــدافبلندمــدتوکوتاهمــدت،
بهتریــنمســیررابــرایرســیدنبــهایــناهــدافترســیمنمایــد؛بهگونــهای
ــهو ــنهزین ــاکمتری ــوبب ــعمطل ــهوض ــودب ــعموج ــتازوض ــهحرک ک

ــرد. ــرهوریانجــامپذی بیشــترینبه
ــهای ــهپژوهشهــايکتابخان مطالعــاتراهبــردینوشــتاریاســتکــهب
ومیدانــیکوتاهمــدتاشــارهدارد.درایــنمتنهــاپژوهشگــرضمــن
طــرحموضــوع،ابعــادوزوایــايمربــوطبــهآنرانشــانداده،رهیافتهــاي
بــه لــزوم بــهجمعبنــدیودرصــورت بیــانودرنهایــت را موجــود
ــرح ــارط ــهدرکن ــتداردک ــردیازآنرواهمی ــاتراهب ــردازد.مطالع میپ
ــهحــل ــردی،ب ــشنظــریوکارب ــهتوســعةدان مســائلنظــریوکمــکب
ــخن ــد.بهس ــیانجام ــةمدیریت ــوددرعرص ــواریهایموج ــالتودش معض
دیگــر؛تــالششدهاســتایــنمطالعــاتبهنحــویانجــامشــودکــهفقــطبــا
رویکــردمطالعــهایبــهآننگریســتهنشــودبلکــهکاربــردیواثربخشبــودن

ــد. ــانباش ــرینمای ــوزةتصمیمگی آندرح
بایــداشــارهداشــتکــهمخاطبــانایــنمطالعــاترامدیــران،مســئوالن
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وکارشناســانحــوزةفرهنــگبهویــژهدرمجموعــةوزارتفرهنــگوارشــاد
اســالمیتشــکیلمیدهنــد.هــدفازانجــامایــنمطالعــات،تعییــنخطــوط
کلــیبینــشوتجربــةموجــوددربــارةموضوعهــاومســائلحــوزةفرهنــگ
ــالمیرا ــاداس ــگوارش ــشوزارتفرهن ــگاهونق ــهجای ــت؛بهنحویک اس
ــارةموضوعهــایمطرحشــدهبهروشــنیبیــانکنــدوازرهگــذرچنیــن درب
نگاهــی،واحدهــایزیرمجموعــةوزارتخانــهبتواننــدبــابهرهگیــریاز
ایــنگزارشهــا؛طرحهــاوبرنامههــایخــودرادقیقتــرومنســجمتر

عملیاتــیکننــد.
شناختهشــدهترین از یکــی نمایشــگاهها و جشــنوارهها برگــزاری
فعالیتهــایوزارتفرهنــگوارشــاداســالمیاســتکــههمیشــهموافقــان
ومخالفــانخــودراداشــتهاســت.درهمیــنراســتادفتــرمطالعــات،ارزیابــی
ــرآن ــگاهق ــینمایش ــال139۴وارزیاب ــابرادرس ــردینمایشــگاهکت راهب
ــرارداده ــتورکارق ــال1396دردس ــزدرس ــاترانی ــگاهمطبوع ونمایش
اســت.درایــنمطالعــهعلیرضــاکرمانــیضمــناشــارهبــهفلســفةوجــودی
نمایشــگاهمطبوعــات،بــهترســیموضعیــتفعلــیوکارکردهــاینمایشــگاه
پرداختــهوازمســیرانجــاممصاحبــهبــاکارشناســانحــوزةمذکــوربهدنبــال

ــت. ــکاراس ــةراه ــیوارائ آسیبشناس

د  فتر مطالعات و برنامه ریزی راهبرد  ی



7 مقدمه

مقد  مه
دردسـتهبندیهایارائهشـدهازگـزارشراهبـردی)policypaper(عمدتـاًبهدو
نوعاصلیاشـارهمیشـود؛مطالعـةراهبـردی)PolicyStudy(وتحلیلراهبردی
)PolicyAnalysis(.گـزارشراهبـردیخـواهدرمحیطمطالعـاتراهبردیخواه
درفضـایتحلیـلراهبردیتهیهشـدهباشـد،یکابـزارمسـئلهگراوارزشمحور
اسـت.بـههمینجهـت،هدفگـزارشراهبردی،خـواهمخاطـبآنمتخصصان
سیاسـتگذاریخواهافرادتصمیمگیرندهباشـد،عبارتاسـتاز:ارائةاسـتداللی
جامـعواقناعکننـدهبـرایموجهسـازیپیشـنهادهایراهبـردیکـهدرگزارش
بـرای ابـزارتصمیمگیـری بهمثابـةیـک آمـدهاسـتودرنتیجـهعملکـردن

مخاطبـانموردنظـرودعـوتبهعمـلازآنها)یانـگوکوئیـن،29:1396(.
مطالعـةراهبـردینمایشـگاهمطبوعاتگزارشـیاسـتکهبیشـترمخاطبان
آنرامدیـرانوسیاسـتگذارانفرهنگـیایـنحـوزهتشـکیلمیدهنـد.ایـن
گـزارشبـاحرکـتدرچارچـوبتحلیـلراهبـردی،درسـهبخـشاصلـیارائـه
میشـود.بخـشاولکـهآنرابنابـرسـنتهایرایـجپژوهشـیکلیـاتپژوهش
نامیدهایـم،عمدتـاًبـهبیـانمسـألةپژوهـش،چارچـوبمفهومـیپژوهـشو
روششناسـیانجـامکاراختصـاصیافتـهاسـت.بخـشدومارزیابـینمایشـگاه
مطبوعـاتنـامگرفتـهاسـت.درایـنبخـشضمـنارائـةتاریخچةمختصـریاز
پیشـینةبرگزارینمایشـگاهمطبوعاتدرکشـوربهبررسـیارزیابیهایمحققان
وهمچنیـنارزیابـیکنشگرانذینفـعوکنشگرانذیربـطخواهیمپرداخت.
دربخـشسـومکـهنتیجهگیـریوپیشـنهادنامیـدهشـدهاسـت،ابتـدابـهارائة
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راهحلهـایبرآمـدهازارزیابـیخواهیمپرداخـتودرپایانپیشـنهادهایمرجح
ارائـهخواهدشـد.

دراینجـاالزماسـتازتمـامکارشناسـانزیـربهدلیـلآنکـهتجربـهووقت
خـودرادراختیـارمـنگذاشـتندصمیمانهتشـکرکنم:

ـمهـرانعباسـیانارکـی،مشـاوراجراییمعاونـتامورمطبوعاتیواطالعرسـانی
وزارتفرهنـگوارشـاداسـالمیوقائممقامنمایشـگاهمطبوعاتازدورةبیسـتم

تـاامروز؛
ـمهرنـوشجعفـری،مدیـرکلسـابقمطبوعاتداخلـیمعاونتامـورمطبوعاتی

واطالعرسـانیوزارتفرهنگوارشـاداسـالمی؛
ـسـیدفریدقاسـمی،مـورخوپژوهشگـرتاریـخمطبوعـاتوسـردبیرسـابق

فصلنامـةرسـانه؛
ـمسعودمهرابی،مدیرمسئولوصاحبامتیازماهنامةفیلم؛

ـمحمدجعفرمحمدزاده،معاونسابقمطبوعاتیوزیرفرهنگوارشاداسالمی؛
ـسـعیدتقـیپورچنگیـز،مدیـرکلسـابقمطبوعـاتداخلـی،سـردبیرروزنامـة

اقتصاد؛ جهـان
ـمحمدکاظـمانبارلویـی،سـردبیرروزنامـةرسـالتوعضوشـورایمرکزیحزب

مؤتلفه؛
ـعیسـیسـحرخیز،مدیـرکلسـابقمطبوعـاتداخلـیوزارتفرهنگوارشـاد

اسـالمیوروزنامـهنگار؛
ـعباسعبدی،سردبیرسابقروزنامةسالم،روزنامهنگاروتحلیلگراجتماعی؛
ـعلیاکبراشعری،معاوناسبقامورمطبوعاتیوزیرفرهنگوارشاداسالمی؛

ـحسننمکدوستتهرانی،روزنامهنگارواستاددانشگاه.
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11 فصل اول:  کلیات پژوهش

گفتار اول: بیان مسئله
سرتاسر در مطبوعاتی دکههای مطبوعاتی، کوچک نمایشگاه هزاران وجود با
کشور،ایجادنمایشگاهیباعنوانمطبوعات،درابتدایامر،چیزیجزتحصیل
حاصلبهنظرنمیرسدوازچنینمنظریبرپاییچنیننمایشگاهیضرورتی
نداشتهوصرفهزینهبرایاینموضوع،مصداقبارزیازاتالفمنابعبهشمار
میرود.نمایشگاهمطبوعاترامیتواناختراعیایرانینامید.نبودمشابهخارجی
برایایننمایشگاهاینایدهرابهذهنمتبادرمیکندکهایننمایشگاهاختراعی
ایرانیاست.اینادعابهخودیخودتداعیکنندةسویههایمنفیومثبتیاست
کهتوجهبهآنهادرهرگونهداورینسبتبهایننمایشگاهتأثیرگذاراست.این
نکتهچنانعجیباستکهفقطبابررسیزمینههایاجتماعیوتاریخیپیدایش
واستقرارنمایشگاهمطبوعاتتاحدودیمیتوانبهفلسفةایناختراعنزدیکشد

وبهدرکیهمدالنهازکنشبنیانگذارانرسید.
نمایشگاهمطبوعات،بهرغم22دورهبرگزاری،هنوزفعالیتیاستدرمیانة
راهِماندنیارفتنوبهعبارتیبودنیانبودن.ازاینروهنوزبسیاریآنرابیشتر
یکاتفاقمیدانندتایکبرنامةفرهنگی.برایبسیاریازرسانهها،شرکتیاعدم
شرکتدرچنیناتفاقیعلیالسویهاست.1برایدولتاینامکانفراهماست

1 . به وقایعی چون عد م شرکت برخی رسانه ها د ر نمایشگاه بیست ویکم اشاره د ارد .
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کههرزمانارادهکردنمایشگاهرابرگزارنکند.1رئیسانجمنصنفیمدیران
مسئولروزنامههایغیردولتیبااعتقادبربیمیلیرسانههابهشرکتدرنمایشگاه
بهخاطر ندارد استقبالیوجود اگر عنوانمیکند: اینگونه را علت مطبوعات،
بیاعتمادیبهسیاستهایامروزرسانههانیست،بلکهبهخاطرجایگاهیاست
کهبراینمایشگاهمطبوعاتقائلشدهاند.بهگزارشفرهنگامروزوبهنقلازبانی
فیلم؛محمدعلیوکیلیمعتقداستکهبخشیازاینبیمیلیبهفلسفةخود
نمایشگاهبرمیگردد؛یعنیهنوزبخشیازرسانههاکارکردزیادیبراینمایشگاه
ـنبودکارکردتوجیهپذیرـمحصول مطبوعاتقائلنیستند.شاید،ایناتفاق
برگزارینمایشگاهدرسالهایگذشتهبودهکهانتظاریدرحدگردهماییهای

معمولیبرایآنقائلبودهاند.
برایدرکدرستترازاینپدیداربایدبهفلسفةنخستیندورههایبازگشایی
نمایشگاهمطبوعاتبازگردیم.نمایشگاهمطبوعاتازاساسوازهمانروزاول،
موجودیتوهویتیوابستهداشت.ایننمایشگاهبهتقلیدازنمایشگاهکتابتهران
وبهعنوانبخشیازفعالیتهایجنبیایننمایشگاهشروعبهکارکردوالبته
درشروعهمنهبهعنواننمایشگاهمطبوعاتبلکهباعنوانجشنوارةمطبوعات
راپشت بیستودومیندورةخود نیز،که تاکنون بهعرصةظهورگذاشت. پا
سرگذاشته،هنوزنتوانستهاستبهبلوغیکهشایستهوبایستةیکنمایشگاه

فرهنگیاست،دستپیداکند.
برایبسیاریهنوزفلسفه،ضرورتوهدفایننمایشگاهمشخصنیستودر
هیچسندینیزاشارهایبهاینمواردنشدهاست.همةاینهادرحالیاستکه
تعیینهدف،بنیادیترینگامدرهرفعالیتعقالنیوبرنامهایمحسوبمیشود.
برایبسیاریهنوزروشننشدهکهکارکردنمایشگاهمطبوعاتچیستواین
فعالیتدرصددرفعکدامیکازنیازهایذینفعانخوداست.درچنینفضایی

1 . به موارد ی همچون عد م برگزاری نمایشگاه د ر سال 1392 اشاره د ارد .
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اوالًزبانهرگونهانتقادبرعملکردایننمایشگاهبازشدهودرثانیامکانهرگونه
ارزیابیودفاعازعملکردآننیزازمدیرانمربوطهسلبمیشود.ادامةاینوضعیت
بههیچوجهعقالنیومنطبقبرسیاستهایکالنکشورنیست،زیرادرطول22
دورهبرگزارینمایشگاهمطبوعات،یارانهاینزدیکبههزارمیلیاردریالازسوی
دولتبهمطبوعات،اختصاصیافتهاست.براساسآمارهایمنتشرشدهازسوی
معاونتمطبوعاتیواطالعرسانیوزارتفرهنگوارشاداسالمیاینمعاونتبرای
برگزارینمایشگاهنوزدهم)1391(پنجمیلیاردوصدمیلیونتومان،نمایشگاه
بیستم)1393(دومیلیاردوسیصدونودوچهارمیلیونوششصدهزارتومان،
نمایشگاهبیستویکم)139۴(دومیلیاردوهفتصدوهشتادوششمیلیاردتومان،
نمایشگاهبیستودوم)1395(سهمیلیاردوصدوچهلوهشتهزاروهشتصدهزار
تومانهزینهکردهاست)isna.ir/news(.گذشتهازاین،نمایشگاهمطبوعاتیکی
ازفعالیتهایهزینهایومهمحمایتیدولتدرحوزةمطبوعاتکشوربهشمار
میرودکهسیاستگذاری،اجراومدیریتآنمیبایستتضمینکنندةبیشترین
میزانبهرهوریباشدوعدمامکانارزیابیازآنازسوییراهرابرشناسایینقاط
قوتوضعفآنمیبنددوازدیگرسوامکانتعییناستراتژیهایمناسببرای

افزایشبهرهوریرامسدودمیکند.
معلومنیستکهاصولراهنمایاقدامدر22دورةبرگزارشدهازایننمایشگاه
چهچیزهاییبودهاند.درکایننکتهدشواراستکهنمایشگاهمطبوعاتفاقد
هدفودرغیابچشمانداز،اهداف،مأموریتها،راهبردهاوبرنامههاچگونهو
برایچهبرگزارشدهورهاوردآنچهبودهاست؟.دکتربهروزبهزادی،روزنامهنگار
پیشکسوتومعاونسردبیرروزنامةاعتماد،دراینبارهمیگویدکهسالهاست
هیچتغییراساسیومحتواییدرسازوکارنمایشگاهمطبوعاتنمیبینیم.وی
ibna.ir/fa/doc/(میگویدبهعقیدةمننمایشگاهمطبوعاتبایدهدفداشتهباشد

.)shortint/
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ساده موضوعهای که متعدد ابعاد با است مسئلهای مطبوعات نمایشگاه
را نمایشگاه ماهیت چون پیچیدهتری مسائل تا نمایشگاه عنوان همچون
برپایینمایشگاهمطبوعاتغالبترینشکل اوایل دربرمیگیرد.برایمثالدر
رسانهها،رسانههایچاپیبودندکهعنواننمایشگاهمطبوعاتبرگرفتهازچنین
شرایطیبود.باوقوعتحوالتفناوریدرحوزةارتباطاتوظهوررسانههاینوینو
همچنینتحتالشعاعقرارگرفتنرسانههایچاپی،بهنظرمیرسدعنواننمایشگاه

مطبوعاتدیگرانتخابمناسبیبرایچنیننمایشگاهینباشد.
دکترعباساسدی،دانشیاردانشگاهعالمهطباطبایی،درنشستآسیبشناسی
بیستودومیننمایشگاهمطبوعاتمیگوید:»نامایننمایشگاهوافیبهمقصود
نیست،چراکهدرایننمایشگاهتنهامطبوعاتوخبرگزاریهاحضورندارند،بلکه
تلویزیونهم و رادیو تاحدودی و دیجیتالی قبیلرسانههای از رسانهها سایر
حضوردارند.بنابراینبهتراستنامنمایشگاهمطبوعاتوخبرگزاریهابهنام

.)snn.ir/detail/News/80/5621۴5(»دیگریمانندنمایشگاهرسانهتغییریابد
دستگشودةدولتدربرگزارینمایشگاهمطبوعاتیابهعبارتیتصدیگری
دولتدراینحوزهاگرچهآنقدرفراگیراستکهبهراحتیمیتوانباتعمیمآن
بهکلفرهنگازآنتحتعنوانمسئلةفرهنگیادکردوبرآنچشمپوشید،
است ویژگیهایی دارای نمایشگاهمطبوعات در اینمسئله بروز و ولیظهور
کهآنرامستحقتأملجدیومستقلمینماید.اگرچهدرسالهایگذشته
معاونتمطبوعاتیواطالعرسانیوزارتفرهنگوارشاداسالمیگامهایبسیار
داده انجام بهصنوفمطبوعاتی نمایشگاه امور واگذاری درجهت ارزشمندی
است،ولیبهنظرمیرسدایننمایشگاهدرکلیتخودهمچناننمایشگاهیبا

مدیریتدولتیاست.
شدتاینمسئلهبهحدیاستکهسایةدولتنهتنهابراجراوبرگزاریبلکه
دربهرهبرداریازنمایشگاههمسنگینیمیکند.برخیبهکنایهبیانمیکنند
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شده دولتی مسئوالن عرضاندام برای محلی به تبدیل مطبوعات نمایشگاه
است)jonoubnews.ir/fa/news(.اینوضعیتوقتیتبدیلبهمسئلهمیشودکه
دریابیمصنفگراییدرمطبوعاتکشوررویهایجاافتادهاستومطبوعاتکشور
ازهویتصنفینسبتاًدیرینهوپایداریبرخوردارند.مسئولیتپذیریکنشگران
مطبوعاتیوتجربةموفقحذفممیزیقبلازانتشار،اینپیامرابهمامیدهد
کهدولتنبایدنگرانواگذاریکاملفعالیتهایاجراییایننمایشگاهبهاهالی
مطبوعاتباشد.بااینحالمسئلهبهاینسادگیهمنیست.بهنظرمیرسدبخشی
ازاینعدمواگذاریمعلولغیراقتصادیبودنوعدمتمایلبخشغیردولتیبه
تهران کتاب نمایشگاه برخالف نمایشگاه این باشد. آن برگزاری در مشارکت
کههویتیعمدتاًتجاریپیداکردهوناشرانبهآنبهمثابةفرصتیبرایفروش
کتابهایشاننگاهمیکنند،نمایشگاهیباماهیتغیرتجاریودرحالحاضر
نهادهایی برای فقط آن برگزاری در مشارکت که است هزینهبردار فعالیتی

امکانپذیراستکهازمنابععمومیتغذیهمیکنند.
ازآن برخی نمایشگاهمطبوعاتموضوعیاستکه ازمسئلة بُعددیگری
نمایشگاه باجدایی میکنند. یاد مخاطب یا بازدیدکننده بحران عنوان تحت
نمایان بیشتر اینمسئله تهرانعمق بینالمللیکتاب نمایشگاه از مطبوعات
شد.بهطوریکههرچهازآنسالهادورترمیشویمشدتاینمسئلهنیزبارزتر
میشود.بسیاریمعتقدندکهایننمایشگاهدرشکلفعلیخودفاقدکارکردالزم
برایبرقراریارتباطمستقیمبینمخاطبانومطبوعاتاستودرعملاین
نمایشگاهتبدیلبهپاتوقیبرایتازهشدندیدارهایاهالیمطبوعاتباهمدیگر
شدهاست.اینمسئلهچنانحادشدهاستکهبسیاریسودایالحاقمجدد
نمایشگاهمطبوعاتبهنمایشگاهبینالمللیکتابرادرسرمیپرورانند.زیرادر
ترافیکسنگینبازدیدکنندگانچنیننمایشگاهیاستکهاینخواستهبیشتر

امکانتحققخواهدیافت.
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وضعفی قوت نقاط دارای دیگری برنامة نمایشگاهمطبوعاتهمچونهر
است.اماواقعیتایناستکهعلیرغمبرگزاری22دوره،ایننمایشگاههنوز
نتوانستهانتظاراتکنشگرانذیربطوذینفعخودرابرآوردهکند.عالوهبراین
تغییرشرایطسیاسی،اجتماعی،اقتصادیوفناوری،وضعیتوشرایطجدیدی
رابرایایننمایشگاهبهوجودآوردهکهبازنگریدرراهبردهایقدیمیوانطباق
آنهاباشرایطجدیدراالزامیمیکند.بازتعریففلسفةوجودینمایشگاه،تعیین
این برایتحقق بافلسفةجدیدوتدویناستراتژیهایمؤثر اهدافمتناسب

اهدافازضروریتریناقداماتدراینخصوصاست.
شایددرحالحاضرمهمترینوجهمسئلةنمایشگاهمطبوعاتاینباشدکه
نمایشگاهفاقدیکراهبردوچشماندازشفافاست.اماازاینمسئلهکهبگذریم،

برخیدیگرازابعادمسئلهاِینمایشگاهمطبوعاترامیتوانچنینبرشمرد:
1.برگزارینمایشگاهمطبوعات،تبدیلبهگزارشعملکرددولتشدهاست؛
2.برگزارینمایشگاهمطبوعاتمیانتجاریشدنوفروشگاهماندندرنوسان

است؛
تولیدشدة خدمات و کاال نه مطبوعات، نمایشگاه اهمیت ازآنجاکه .3
مطبوعاتی،بلکهبازدیدکنندگان)بهویژهنخبگانکشور(نمایشگاهاست.نمایشگاه

مطبوعات،تبدیلبهمکانیبرایگردهماییهایتبلیغیشدهاست؛
۴.روزنامهنگاریبهمثابةکنشحرفهایدرنمایشگاهنادیدهگرفتهشدهاست.
بررسیاجمالیعملکردنمایشگاهنشانمیدهداگرچهنمایشگاهمطبوعات
درسهبُعداولگامهاییرابرداشتهاست،امابهنظرمیرسدبُعدچهارمبهمقولهای

فراموششدهدردیدگاهمدیرانوسیاستگذارانتبدیلشدهاست.
اینپژوهشبرآناستتاباارائةتصویریازمسئلةامروزنمایشگاهمطبوعات
وهمچنینبابازخوانیانتقادیازاقداماتانجامشدهبهارائةپیشنهادهایی،برای
ارائهکند.برایاین بهینهشدنساختار،فرایندومحتوایاینپدیدةفرهنگی
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منظورچندسؤالراهنمایمادرانجاماینپژوهشخواهدبود؛
1.مهمتریناهدافنمایشگاهمطبوعاتکدامند؟

2.ضرورتبرپایینمایشگاهمطبوعاتدرکشورچیست؟
سالهای در اهداف، این تحقق برای انجامشده، برنامههای مهمترین .3

گذاشتهچهبودهاند؟
۴.رویههایمعمولدربرپایینمایشگاههایمطبوعاتدردیگرنقاطدنیا

کدامند؟
5.مهمترینمشکالتومسائلنمایشگاهمطبوعاتکدامند؟
6.پیشنهادهایممکنبرایبرونرفتازاینمسائلکدامند؟

7.پیشنهادهایمرجحبراینمایشگاهمطبوعاتکدامند؟

گفتار د وم: چارچوب مفهومی گزارش
جامعهپذیری راههای از یکی نشریات همچون منابع سایر و کتاب مطالعة
شهروندانوایجادیکجامعةخوبدردورانمدرناست.دراینروشانتقال
آموزههایاجتماعیوفرهنگیاغلبازطریقبستههاییانجاممیشودکهدر
قالبکتاب،روزنامهو...عینیتیافتهاند.درجامعةبازار1اینبستههاکاالهاییاند
کهباپرداختقیمتدردسترسمتقاضیانقرارمیگیرند.بااینحالتفاوتیبین
کاالهایفرهنگیوغیرفرهنگیوجوددارد.کاالیغیرفرهنگیهمچونغذایا
پوشاککاالهاییاندکهنظامبازارقادربهتنظیمعرضةآنهابامیزانتقاضایشان
درجامعهاست.اینمکانیسمقادراستتابهمقدارالزموموردنیازجامعه،تولید
چنینکاالهاییراتضمینکند.امابهنظرمیرسدکهاینقاعدهدربارةکاالهای
فرهنگیقابلیتکاربردچندانینداشتهباشد.مصرفکاالهایفرهنگی،بههمان

1  . اید ه جامعه بازار برگرفته از کتاب جامعه بازار، نوشته د ن اسلیتر و فرن تونیکس و ترجمه حسین 
قاضیان است که چاپ سوم آن توسط نشر نی د ر سال 1394 روانه بازار نشر کتاب شد ه است.
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شدتیکهدربارةکاالهایغیرفرهنگیصادقاست،قابلیتتنظیمباقاعدةعرضه
وتقاضاراندارد.بهعبارتیقاعدةعرضهوتقاضاقادربهتولیدکاالهایفرهنگی،
شهروندخوب تولید برای جامعه موردنیاز بهاندازة نشریات، و کتاب همچون
افسار نمیتوان است ضروری جامعه برای کاالهایی چنین تولید اگر نیست.
سرنوشتآنرارویقاعدةبازاریعرضهوتقاضاافکند.»منبعاصلیشکستبازار
دراقتصادفرهنگی،فایدههایخارجیمصرفـفایدههایقیمتگذارینشدهیا
برآوردنشدهـومسائلاطالعات،خصوصاًدربارةکیفیتکاالهایفرهنگیعنوان

شدهاست«)تاوز،263:1393(.
آخر ردههای در همیشه مطالعه، همچون زیباییشناختی، نیازهای
سلسلهمراتبنیازهاقرارگرفتهوقابلیتاینرادارندکهبهتعویقافکندهشوند.
نتیجةاینبهتعویقافکندهشدنپایینماندنمیزانمطالعهدرجامعهاستو
اینیکیازنشانههایتوسعهنیافتگیجوامعدردنیایمدرنبهشماررفتهاست.
ازاینروبهنظرمیرسدکهتوسعةفرهنگینیازمندحمایتنهادهاییاستکه
منابععمومیرادراختیاردارند.درچنینچارچوبیدولتهامیبایستباایجاد

سازوکارهایتشویقیبهحمایتازمصرفکاالهایفرهنگیبپردازند.
نمایشگاهمطبوعاترامیبایستفعالیتیدرنظرگرفتکههدفآنکمکبه
توسعةمطبوعاتودرنهایتارتقایوضعیتفرهنگیدرکشوراست.درچنین
چارچوبیبرگزارینمایشگاهنهیکخدمتاقتصادیصرفکهخدمتیفرهنگی
استوبرایدرکوفهمآنمیبایستازمنظراقتصادفرهنگوروزنامهنگاری
حرفهایتوأمانبهآننگریست.برایناساسنمایشگاهمطبوعاتنهیککاالی
میتوان را فعالیت این است. عمومیصرف کاالی یک نه و خصوصیصرف
واجدخصوصیتکاالییعرضهو اگرچه یککاالیمخلوطدرنظرگرفتکه
تقاضاست،ولیوجودهزینههایپنهاناجتماعیوفرهنگیدرتولیدآنباعث
شدهاستتاقیمتنهاییباقاعدةبازارنتواندتعیینشود.عالوهبرایندربسیاری
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ازکشورهانیزدولتهابرایجلوگیریازفروغلتیدنکاالهایفرهنگیبهورطة
رقابتوگرانشدنکتابهاازخطمشیتثبیتقیمتهااستفادهمیکنند.)همان:

.)678
اقتصادفرهنگنمایشگاهمتضمنایننکتهاستکهنمایشگاهخدمتیاست
کهاگرچهدارایوجوهیاقتصادیاست،ولیارائةتداومآنجزباحمایتدولت
امکانپذیرنیست،امااینکهکموکیفاینحمایتچگونهبایدباشدتابیشترین
محیط شناخت به منوط باشد، داشته کشور رسانهای توسعة برای را فایده
اجتماعی،اقتصادی،سیاسیوفرهنگیاستکهنمایشگاهدرآنفضایکلی
برگزارمیشود.دربخشهایبعدیتالشمیشودبابررسیاینفضاهابهارائة

راهبردهاییبرایارتقایوضعیتنمایشگاهبپردازیم.

گفتار سوم: روش انجام کار
میان از و میشود انجام کیفی مرسوم روشهای چارچوب در پژوهش این
روشهایمختلفکیفیعمدتاًازمطالعةاسنادیومصاحبهباافرادذینفعیا
ذیربطرامورداستفادهقراردادهایم.دربررسیاسنادیبهبررسیمتوناینترنتی
مرتبط،گزارشهای انجامشدة پژوهشهای نتایج استخراج بهموضوع، مربوط

موجوددراینزمینهوهمچنیندیگرمتونمرتبطخواهیمپرداخت.
انتخابواز افراد از افرادموردمصاحبهدراینپژوهشازمیانسهدسته
هردستهنیزسهنفربهصورتهدفمندبرگزیدهشدهاند.اینسهدستهازافراد

عبارتنداز؛
1.مدیراندولتیذیربط؛
2.مدیرانمسئولنشریات؛

3.روزنامهنگاران،صاحبنظرانوپژوهشگرانیکهدراینحوزهکارکردهاند.
بازاست.هنگاممصاحبهدرصورت پرسشنامةتهیهشدهحاویچندسؤال
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ضبط با موافقت عدم صورت در و ضبط گفتوگوها مصاحبهشونده، موافقت
مصاحبههابهیادداشتبرداریازگفتوگوهااکتفاشدهاست.

پرسشهایمورداستفادهدرمصاحبههادرچندمحورطرحشدهاست:
1.شناساییفلسفةوجودی،ضرورتواهدافنمایشگاه؛

2.ارزیابیعملکردنمایشگاهوشناسایینقاطقوتوضعفآن؛
3.تحلیلچشماندازوجهتگیریآیندةنمایشگاه؛

کیفیت ارتقای و مشکالت از برونرفت برای پیشنهادی راهکارهای .۴
نمایشگاه.

جامعة مورد مطالعه
ازآنجاکهمنابعمورداستفادةاینگزارشاسنادوافرادذیربطهستند،دربررسی
اسنادسعیشدهتاحدامکانهمةآنهابررسیشود.دربارةافرادذیربطهماز
مدلنمونهگیریهدفمنداستفادهشدهاست.دراینبررسیابتداافرادذیربط
روزنامهنگاران و وپژوهشگران جراید ارباب دولتی، مدیران دستة سه به را
یا دانش صاحب میرفت گمان که را نفر چهار دسته هر از و کرده تقسیم
تجربةقابلتوجهیدراینزمینهباشندبرایمصاحبهبرگزیدهشدهاند.نامهای

انتخابشدهبرایمصاحبهعبارتنداز:
1.حسینانتظامی،معاونامورمطبوعاتیواطالعرسانیوزیرفرهنگوارشاد

اسالمی؛1
2.مهرانعباسیانارکی،مشاوراجراییمعاونتامورمطبوعاتیواطالعرسانی
وزارتفرهنگوارشاداسالمیوقائممقامنمایشگاهمطبوعاتازدورةبیستمتا

امروز؛

1 . علی رغم مکاتبة رسمی د فتر مطالعات راهبرد ی تالش های ما برای انجام مصاحبه با ایشان 
به جایی نرسید  و د رنهایت به مصاحبه با مشاور اجرایی ایشان اکتفا کرد یم.
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ارشاد 3.مهرنوشجعفری،مدیرکلسابقمطبوعاتداخلیوزارتفرهنگو
اسالمیوروزنامهنگار؛

۴.سیدفریدقاسمی،مورخوپژوهشگرتاریخمطبوعاتوسردبیرسابقفصلنامةرسانه؛
5.مسعودمهرابی،مدیرمسئولوصاحبامتیازماهنامةفیلم؛

6.احمدتوکلی،مدیرمسئولسایت»الف«؛1
7.حسینشریعتمداری،مدیرمسئولروزنامةکیهان؛2

8.امیرمحبیان،روزنامهنگارواستاددانشگاه؛3
وزیر واطالعرسانی مطبوعاتی امور سابق معاون محمدزاده، جعفر محمد .9

فرهنگوارشاداسالمی؛
10.سعیدتقیپورچنگیز،مدیرکلسابقمطبوعاتداخلیوسردبیرروزنامة

جهاناقتصاد؛
11.محمدکاظمانبارلویی،سردبیرروزنامةرسالتوعضوشورایمرکزیحزب

مؤتلفه؛
12.عیسیسحرخیز،مدیرکلسابقمطبوعاتداخلیوزارتفرهنگوارشاد

اسالمیوروزنامهنگار؛
13.محمدقوچانی،سردبیرشماریازروزنامههاونشریاتکشور؛۴

1۴.عباسعبدی،سردبیرسابقروزنامةسالم،روزنامهنگاروتحلیلگراجتماعی؛
15.علیاکبراشعری،معاوناسبقامورمطبوعاتیوزیرفرهنگوارشاداسالمی؛

16.حسننمکدوستتهرانی،روزنامهنگارواستاددانشگاه.

1 .  ایشان با این استد الل که نه ذی نفع و ذی ربط هستند  و نه صاحب نظر، حاضر به مصاحبه با 
این پژوهش نشد ند .

2 . موفق به برقراری ارتباط با ایشان نشد یم.

3 . موفق به برقراری ارتباط با ایشان نشد یم.
4 . علی رغم قول مساعد  جناب قوچانی تالش های ما برای تنظیم زمانی برای مصاحبه بی حاصل ماند .
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فصل دوم
اهد اف و عمل کرد 



21



25 فصلدوم:اهدافوعملکرد

گفتار اول: شکل گیری و آغاز
درقالبجشنوارهمطبوعات اگرچهاغلبتاریخرسمیشروعنمایشگاهمطبوعاتـ
ـراسال1372وهمزمانبابرپاییهفتمیننمایشگاهبینالمللیکتابتهران
ذکرمیکنند،ولیاگرکمیبهعقبتربرگردیمبااسنادیمواجهخواهیمشد
کهنشانمیدهدتاقبلازسال1372نمایشگاهمطبوعاتسهبارهمزمانبا
مقدمة میتوان را تجربه این و برگزارشده تهران کتاب بینالمللی نمایشگاه
حضوررسمیجامعةمطبوعاتیکشوردرسال1372تلقیکرد.اولینحضور
و درسال1370 تهران کتاب بینالمللی نمایشگاه در مطبوعات نمایشگاهی
همزمانباپنجمیننمایشگاهبینالمللیکتابتهراناتفاقافتاد.براساساین
اطالعاتدراینسال35نشریه،بههمتخانةمطبوعات،درنمایشگاهکتاب
حضوریافتند.درپنجمیننمایشگاهبینالمللیکتابتهران،مطبوعاتحضور
چشمگیرتریداشتند.درایندورهبیشاز1۴0نشریهدر70غرفهبهنمایش
گذاشتهشدند.انتشارنشریةداخلیچشماندازوبرگزاریچندسمیناردرخصوص
مسائلمطبوعاتکشورازمهمترینرویدادهایایندورهبود.مطبوعاتبرای
سومینباردرششمیندورهنمایشگاهبینالمللیکتابتهرانحاضرشدند.دراین
دوره120نشریهباغرفههایجداگانهوحدود300نشریهدریکغرفةمشترک

بهارائةکارهایخودپرداختند)رسانه،س۴،ش1(.
اولین از اتفاقنمایشگاهیحوزةمطبوعاتکشور،قبل اماشایدمهمترین
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جشنوارةمطبوعات،برگزارینخستیننمایشگاهتخصصیومستقلمطبوعات
ایرانباعنوان»چهرةمطبوعاتامروزایران«بود.هدفاصلیازبرگزاریاین
با ارتباطدستاندرکارانمطبوعات بامطبوعات، ارتباطمردم ایجاد نمایشگاه
یکدیگر،آگاهیمسئوالنفرهنگیکشوربامسائلمطبوعاتوکمکبهوضعیت
اقتصادیآنهاعنوانشد)رسانه،س۴،شپیاپی16،ص128(.ایننمایشگاه
بههمتخانةمطبوعاتایرانوبهمدت15روزازتاریخ12اردیبهشت1372در
فرهنگسرایبهمنکارشراآغازکردودرآنبیشاز200مؤسسةمطبوعاتی

نشریههایخودراعرضهکردند)رسانه،س۴،ش1(.
از بعد کشور فرهنگی نمایشگاه میتوانمهمترین را مطبوعات نمایشگاه
نمایشگاهکتابنامید.ایننمایشگاهبرایاولینباردرسال1372کارخودرا
باعنوانجشنوارةمطبوعاتوبهعنوانبخشیازفعالیتهایجنبینمایشگاه
بینالمللیکتابتهرانشروعکردواینرویهتادورةهفتمدنبالشد.ازدورة
نمایشگاه رسمی بهطور فرهنگی اتفاق این جشنواره، عنوان حذف با هشتم
مطبوعاتنامگرفت.اماازدورةچهاردهمبودکهباجداییازنمایشگاهبینالمللی
کتابتهران،نمایشگاهمطبوعاتهویتیمستقلپیداکردودارایشناسنامة

منحصربهفرددربیناتفاقاتفرهنگیکشورشد.

گفتار د وم: فلسفة وجود ی و اهد اف نمایشگاه مطبوعات
داشتنفلسفهایوجودیواهدافیراهنماازبدیهیترینضروریاتهرگونهفعالیت
سازمانیدریکمحیطبروکراتیکقبلازشروعهرگونهعملیاتاجراییاست.از
اینحیثبهنظرمیرسدنمایشگاهمطبوعاتبهمنزلةیکسازمانهرچندمجازی،
دارایفلسفهواهدافخاصخودباشد.اماواقعیتایناستکهچهدرسالهای
ابتداییبرپایینمایشگاهمطبوعاتچهبعدازآندرهیچسندرسمی،اشارهای
بهفلسفةوجودیواهدافنمایشگاهمطبوعاتنشدهواینوضعیتتاامروزنیز
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صادقاست)عبدی،مصاحبه(.
شرایط محصول دیگر، اجتماعی پدیدة هر همچون مطبوعات، نمایشگاه
کشور، به هشتساله جنگ تحمیل است. خویش مکان و زمان اجتماعی
خرابیهایبسیاریرابهوجودآورد،بهطوریکهتخریبزیرساختهایاقتصادی،
اجتماعیوفرهنگیشرایطرابرایتوسعةکشوردشوارکردهبود.ازسویدیگر
باتحمیلمصائبفراوانروحیوروانیناشیازجنگ،جامعهازبینشاطیرنج
خأل یافت. ضرورت حوزه دو هر بازسازی به توجه شرایطی درچنین میبرد.
رسانهایبهوجودآمده،لزومبازنگریدرفضایرسانهایکشورپسازجنگو
پاسخگوییبهمطالباتاجتماعیدرحوزةآزادیهایمدنیازجملهطراحیو
برگزاریفعالیتهاییهمچوننمایشگاهمطبوعاتراگوشزدمیکرد)عباسی،

مصاحبه(.
چنین در مطبوعات نمایشگاه شکلگیری ایدة تحقق که میرسد بهنظر
شرایطیقابلفهماست.ایدةنمایشگاهمطبوعاتهمچونهرایدةنمایشگاهی
دیگردربطنخودتوسعةرسانهایکشوررامیپروراندوبهاقتضایشرایطآن
زمانابزاریبودبرایبسطوگسترششورونشاطسیاسیدرکشور.براساساین
ایدههرسالمطبوعاتکشوردرزمانومکانیمشخصباارائةتوانمندیهای
خودضمنآشناییبارقبایکاریخودسعیدرتوسعةبازارهایبالفعلوبالقوة
خودداشتهاند.عالوهبرایننمایشگاهسازهایبرایبحثوگفتوگویاجتماعی
بود.درآنایاممخاطبانمطبوعاتفرصتمییافتندتاباکنشگراناینعرصه
به رودررو بودند ازآنهادرصفحاتمطبوعاتدیده نامی وکسانیکهفقط
گفتوگوبنشینندوازطرفدیگربارفتوآمدچهرههایسیاسیبهنمایشگاه،
اینامکانبرایمردمبهخصوصجوانان،فراهممیشدتابهبحثهایداغباآنها
بپردازند.بااینحالاگرچهایدةنمایشگاهمطبوعاتیکایدةتوسعهایبود،ولی

بهنظرمیرسیداینایدهچندانبافلسفةآنهمخوانینداشت.
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و فعالیتها معرفی برای ابزاری و رسانه خود نمایشگاهها، دانست باید
ازاینمنظرنمایشگاهمطبوعاترا توانمندیهادریکحوزةخاصهستند.
و توانمندیها فعالیتها، معرفی آن هدف که گرفت درنظر ابزاری میتوان
به توجه با است این اساسی اماسؤال است. مطبوعاتیکشور نیازهایحوزة
اینکهمطبوعات،بالقوهوبالفعلدارایاینظرفیتاندکهبهمعرفیفعالیتها،
توانمندیهاونیازهایخودودیگررسانههابپردازند،چهنیازیبهایجادیک
سازوکارمستقلبهنامنمایشگاهمطبوعاتوجودداشتکهتأسیسآنراضروری
میساخت؟برفرضاگرحتیچنینظرفیتیهمدرکارنبود،وجودیکسازوکار
ریشهداروقدیمیبهنامدکههایروزنامهفروشیکهدرقالبنمایشگاههایکوچک
مطبوعاتنقشآفرینیمیکنند،میبایستنیازحوزةمطبوعاترامرتفعمیکرد.
ازاینروطرحاینسؤالضروریاستکهباوجودچنینظرفیتهاوسازوکارهای
جاافتادهای،دلیلطراحیوبرگزارینمایشگاهمطبوعاتبرایبنیانگذارانآن
چهبود؟بایداذعانداشتکهمطبوعاتدرکشورمادارایاینظرفیتوسازوکار
بهظاهربدیهینبود.یعنیمطبوعاتمافاقدمکانیبرایمعرفیرسانهبودواز
طرفدیگردکههایمطبوعاتیبهآنچیزیکهنمایشگاهمطبوعاتگفتهمیشود

تبدیلنشدهاند)محمدزاده،مصاحبه(.
بایددانستنمایشگاهمطبوعات،نمایشگاهیاستکهدرنمایشگاهبینالمللی
کتابمتولدشدهودردامانآنرشدوتوسعهیافتهاست.ازاینروفلسفةاین
نمایشگاهرااگرنگوییمهمانفلسفةآغازیننمایشگاهکتاباست،ولیبدونشک
نمایشگاه برای فلسفهای هر ترسیم و آمده وجود به فلسفه این تحتتأثیر
مطبوعاتبایددرپرتوفلسفةنمایشگاهکتابباشد.اگرمهمترینفلسفةوجودی
نمایشگاهبینالمللیکتابتهرانراکمکبهافزایشمطالعةکتاببدانیم،آنگاه
مطالعة میزان افزایش باید را مطبوعات نمایشگاه وجودی فلسفة مهمترین
مطبوعاتدرکشوردانست.بهنظرمیرسیدکهنمایشگاهکتابباتبدیلشدنبه
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یکاتفاقملیدرحوزةکتابجایگاهخاصیرادربرنامههایکتابخوانیکشور
بهخوداختصاصدادهاست.بنابراینبیراهنخواهدبودکهنمایشگاهمطبوعات،

چنیننقشوجایگاهیرادربرنامههایمطبوعهخوانیدرکشوربهدستآورد.
باوجوداینبهنظرمیرسدنمایشگاههایفرهنگی،همچوندیگرپدیدههای
و اهداف دارای نیتشده، و آشکار کارکردهای و اهداف عالوهبر اجتماعی
اهدافو از باشندکهدربرخیمواردحتی پنهانونیتنشدهای کارکردهای

کارکردهایآشکارونیتشدههممهمترازکاردرمیآیند.
برایناساسبرخیمعتقدندنمایشگاهکتابواهمیتوتأثیرآندرحوزة
کتاب،باعثشدتابرخیازکنشگرانحوزةمطبوعاتبهفکراستفادهازچنین
ظرفیتیبرایمطبوعاتکشورهمباشند.درنخستیندورههایحضورمطبوعات
نمایشگاهکتاب،اصحاب نمایشگاهکتابتهرانودرهمانچارچوبکلی در
جرایدحضوردرنمایشگاهرافرصتیبرایفروشنشریاتخودمیدانستند.این
وضعیتبیشازهمهبرایکسانیخوشایندبودکهبامجموعهسازیازشمارههای
منتشرشدهنشریةخود،محصوالتیبهشکلکتاببرایفروشداشتند.ازاینرو
فروشمجموعههایصحافیشدهنشریاتازاولیناهدافاربابجرایدبرایحضور
درنمایشگاهمطبوعاتبهحسابمیآمد)مهرابی،مصاحبه(.دراینچارچوب،
مدلحضورمطبوعاتدرنمایشگاهکتابهمانمدلیبودکهناشرانازآنبهره
میجستند.یعنیاگرناشرانکتابهایشانرادرنمایشگاهبهفروشمیرساندند،

مطبوعاتهمازاینقاعدهپیرویمیکردند.
درابتدایکارنمایشگاهمطبوعات،دستاندرکاراننشریاتمهموبزرگاغلب
رویفروشمجالتشانمتمرکزبودندوروزنامههاچندانمحلتوجهغرفهداران
گرفت شکل مطبوعاتی معاونت که زمانی نمیگرفتند. قرار مطبوعات بخش
برنامةحضورروزنامههادرنمایشگاهبهعنوانپیشانیوسکانداراصلیمطبوعات
جدیترشد)تقیپور،مصاحبه(،زیرابرخالفغرفهداران،معرفیتوانمندیهای
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دولت یکیازمطالباتمهممسئوالنبرگزارکنندهـ روزنامههاـ مطبوعاتکشورـ
ـدرنمایشگاهمطبوعاتبود.برایناساسبهنظرمیرسدانگیزههایتبلیغاتیو
اقتصادیبهترتیببرایدولتوروزنامهنگارانمهمتریندلیلبرایطرحواجرای

ایدةبرگزارینمایشگاهمطبوعاتازسویکنشگرانذیربطوذینفعبود.
عالوهبراینبرگزاریموفقنمایشگاهبینالمللیکتابتهرانورهاوردهای
اقتصادیواجتماعیآن،مسئوالنواصحابرسانهرابهاینباوررساندهبودکه
پیرویازاینالگومیتواندپیامدهایمثبتیرابرایمطبوعاتکشوربهدنبالداشته
باشد.وجودیکالگویموفقونیازبهتوسعةمطبوعات،نمایشگاهمطبوعاترابه
پروژهایامکانپذیروباافقروشنبرایمسئوالنتبدیلکردهبود.بهگمانبرخی
درآنزمانهموارهاینپرسشمطرحبودکهچرابرایسایرعرصههایفرهنگو
هنرنمایشگاهبرگزارمیشود،ولیحوزةمطبوعاتفاقدچنیننمایشگاهیاست؟
)قاسمی،مصاحبه(.درآنمقطعزمانیدستاندرکارانمطبوعاتحسمیکردند
خیلیعقبترازکتابقراردارندوآنهابراینباوربودندکهباایجادنمایشگاه
نمایشگاه این پیداخواهدکرد.عالوهبر ارتقا مطبوعات،جایگاهمطبوعاتهم
دستاندرکاران بین مستقیم ارتباط برقراری برای پلی میتوانست مطبوعات
مطبوعاتومردمباشدوتجربهنیزمؤیداینادعابود.نمایشگاهمطبوعاتازاین
نظرتأثیربسیارمثبتیازخودبرجایگذاشت)عبدی،مصاحبه(.باتأییدایننکته
بایداشارهداشتکهایجادارتباطبیشتربینمردمومطبوعاتازاهدافاولیة

نمایشگاهمطبوعاتبود)علیاکبراشعری،مصاحبه(.
فریدونصدیقیکهسالهادرشورایسردبیریروزنامههاییچونکیهانو
همشهریحضورداشتهبابیاناینکهریشههایبرگزاریجشنوارةمطبوعات)و
بالطبعنمایشگاهمطبوعات(بهبرگزاریجشنوارةفیلمفجربازمیگردد،معتقد
استعواملدیگریهمدربرگزاریساالنةنمایشگاهمطبوعاتمؤثربودهکه
نمیتوانآنهارانادیدهنگرفت؛اززمانیکهسینمایایرانباآثارکیارستمی
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وبعدهامجیدی،سمتوسویجهانیپیداکرد،برگزارینمایشگاهوجشنواره،
و مولدان اثر، خالقان میان مالحظات و مالقات عرضه، برای مناسبی فرصت
ارتباط محل مطبوعات، نمایشگاه امروز نشریات، درحوزة شد. آن مخاطبان
میانمخاطبانباروزنامهنگارانورسانهاست.تعمددیگریهمکهدربرگزاری
نمایشگاهمطبوعاتشاهدآنهستیم،وجودگردهمآییهاوهمجواریهاوامکان
cinemajournal.( است مخاطبان با شهرستانها رسانههای تعامل فراهمشدن
که است رسانههایی میان تعامل مجال مطبوعات نمایشگاه این، عالوهبر .)ir
درشهرستانهاتولیدمیشوندوامکانحضوردرمرکزکشورراپیدامیکنند.
ضمنآنکهمیتوانبابرگزاریکارگاههایآموزشیدرنمایشگاه،فاصلةدانش

روزنامهنگاریمرکزباشهرهاراکاهشداد.
پنهان انگیزههای به وصنفی اقتصادی انگیزههای از عبور با دیگر برخی
سیاسیمسئوالناشارهمیکنندکهدرپشتهمةاینعوامل،وقایعوفعالیتهای
مطبوعات نمایشگاه وجودی فلسفة اساس این بر میکرد. هدایت را مرتبط
برخاستهازنیازدرونینبود،بلکهمتأثرازشرایطبیرونیمطبوعاتبود.جنگ
تحمیلیوشرایطپسازآنبهگمانبرخیمهمترینعاملتوضیحدهندةفلسفة

وجودینمایشگاهمطبوعاتبود.
و بیان آزادی حق رعایت عدم بهدلیل اسالمی جمهوری محکومیتهای
زندانیشدنروزنامهنگاران،ازسویسازمانهایبینالمللیوقدرتهایخارجی،
چهرةنامناسبیراازایراننزدرسانههایبینالمللیایجادکردهبود.مسئوالن
باانجامپارهایازفعالیتها،چهرهایمثبتترازخوددر کشوردرصددبودند
فضایبینالمللترسیمکنند.آنانبهدنبالآنبودندکهبهجهانیاننشاندهند
دنیا در روزنامهنگاران بزرگ زندان ایران و دارد وجود بیان آزادی کشور در
نیست.برپایینمایشگاهمطبوعاتاقدامیمؤثربرایتحققچنینهدفیبود.
حضورگستردهمطبوعاتدرایننمایشگاهوبالطبعمشارکتگستردةمردمدر
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فضاهایگفتوگوییایننمایشگاهمیتوانستنشانگراینباشدکهاوالًدرایران
روزنامههایمتعددیدرفضایآکندهازآزادیفعالیتدارندوثانیاًهیچمانعی
فرارویمردمواصحابرسانهبرایمشارکتدرمباحثاجتماعیوسیاسیوجود
ندارد)انبارلویی،مصاحبه(.بههمیندلیلمسئوالنکشوردرصددبودندتابا
برگزارینمایشگاهمطبوعات،تصویریمثبتازتوسعةرسانهایووجودآزادیو

حقوقمرتبطباآنبرایجهانیانمخابرهکنند.
تأسیس در بنیانگذاران فرهنگی یا اجتماعی انگیزههای به نیز برخی
بهحدادی،مدیر ازآنجملهمیتوان اشارهمیکنندکه نمایشگاهمطبوعات
به مردم رغبت افزایش وی نظر از کرد. اشاره مطبوعات، نمایشگاه ارتباطات
مطالعهیکیدیگرازمزایایبرگزاریاینهمایشرسانهایاست.بهاعتقادوی
مردمدرنمایشگاهمطبوعاتعالوهبرمطبوعاتورسانههاییکهمیشناسند،با
مجموعهایازرسانههایجدیددرحوزههایمختلفسیاسی،فرهنگی،اجتماعی،
آموزشی،خانوادگیو...آشنامیشوندکهشایدتاکنوننامآنهارانشنیدهبودند،
امادرفضاینمایشگاه،ضمنآشناییبااینرسانهها،نسبتبهدریافت،خریدو
مطالعةآنهارغبتپیدامیکنند.فضاینمایشگاهبهمخاطبانامکانانتخابهای
متنوعوبیشترراخواهددادکهبدونتردیداینمسألهدرمیزانمطالعةمطبوعات

.)irna.ir/fa/News//8229۴655(درجامعهتأثیرگذارخواهدبود
بحثهاییازایندستدرفلسفةوجودینمایشگاهمطبوعاتبسیاراست.
بهسادگیمیتوانباکمیکنکاشبیشتر،ابعاددیگریازفلسفةبرپایینمایشگاه
و سیاسی شرایط بهاقتضای و دورهای در هریک که کرد راکشف مطبوعات
اجتماعیاشدرکانونتوجهمدیرانقرارمیگرفتهاست.بااینحال،وجودیک
هدفرامیتوانفلسفةذاتینمایشگاهمطبوعاتتلقیکرد.هدفیکههیچدولتی
منکرشنبودهوآنافزایشسرانةمصرفمطبوعاتوبهعبارتیباالرفتنسطح
مطالعةمطبوعاتدرکشوربودهاست.بااینحسابدیگراهدافوکارکردهایاین
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نمایشگاهرامیبایستاهداففرعییابهعبارتیاهدافپنهاننمایشگاهدرنظر
گرفت.دریکجمعبندیمیتواناهدافاولیةنمایشگاهمطبوعاترابهشرحزیر

برشمرد:
1.کمکبهافزایشسرانةمطالعةمطبوعاتدرجامعه)هدفآشکار(؛
2.معرفیظرفیتهاوتازههاینشرمطبوعاتدرکشور)هدفپنهان(؛

3.کمکبهبهبوداقتصادمطبوعات)هدفپنهان(؛
۴.کمکبهبرقراریارتباطبیناهالیمطبوعات،مردمومسئوالن)هدف

پنهان(؛
5.پیشبرددیپلماسیفرهنگی)هدفپنهان(؛

6.کمکبهایجادشورونشاطسیاسیدرجامعه)هدفپنهان(.

گفتار سوم: سیاست ها
منظورازسیاستاقداماتیاستکهبرایتحققاهدافدرحوزهایخاصانجام
میشود.برایناساسمنظورازسیاستهایفرهنگیاقداماتیاستکهبرای
تحققاهدافدرحوزةفرهنگانجاممیشودوبالطبعمنظورازسیاستهای
نمایشگاهمطبوعات،اقداماتیاستکهبرایتحققاهدافتعیینشدهبرایاین
نمایشگاهانجاممیشود.البتهمنظورازاقدامات،بدونشک،معنایمصطلحاین
واژهدرادبیاتسازمانینیستکهناظربهکوچکترینواحدفعالیتدریکبرنامه
است.سیاستهادربدیهیترینبرداشتهاشاملمجموعهایازاقداماتمنسجم
ومعناداراستکهرعایتیاعدمرعایتآنهاابزاریبرایفهممیزانانحرافیا
عدمانحرافاقداماتازبرنامههاست.مثاًلخصوصیسازییکیازسیاستهای
دولتیدرحوزةاقتصاددرطیسالهایپسازجنگبودهاستیاکاهشنرخ
تورمسیاستدولتیازدهمدرحوزةاقتصادبرشمردهشدهاست.داللتاجرایی
اینسیاستایناستکهبرنامههایاقتصادیسازمانهایدولتیتازمانیدر
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نرخ کاهش در کهتأثیری میشوند شمرده درست و دولت اهداف چارچوب
تورمداشتهباشند.برایناساسازسیاستهامیتوانبهعنواناصولبرنامهها
نیزیادکردوبهجایسیاستهاپرسیدکهاصولحاکمبربرنامههاکدامند؟در
چنینچارچوبیمیتوانمدعیشدکهسیاستهاچیزهاییمتفاوتازچشمانداز،

اهداف،وظایف،برنامههاواقداماتهستندونبایدباآنهااشتباهگرفتهشوند.
مطبوعاتسؤال نمایشگاه سیاستهای کشف برای چارچوبی چنین در
راهنمایمااینخواهدبودکهاقداماتالزمبهکدامیکازاهدافافزایشمطالعة
مطبوعاتدرجامعه)هدفآشکار(،معرفیظرفیتهاوتازههاینشرمطبوعات
درکشور)هدفپنهان(،بهبوداقتصادمطبوعات)هدفپنهان(،برقراریارتباط
بیناهالیمطبوعات،مردمومسئوالن)هدفپنهان(،بهبودچهرةسیاسیکشور
درفضایبینالمللیازطریقمعرفیظرفیتهاوتوانمندیهایمطبوعاتیکشور
)هدفپنهان(،ایجادشورونشاطسیاسیدرجامعه)هدفپنهان(راجعبودهاند؟
بهعبارتیمدیرانوسیاستگذاراننمایشگاهمطبوعاتبرایتحققاهدافمذکور
تاکنونچهاقداماتیانجامدادهیامیبایستانجاممیدادندتاباتأثیریفراگیر
برتمامبرنامههاباعثتحققاهدافنمایشگاهیانزدیکشدنبهآنهامیشدند؟
بهسخنیدیگرسیاستهاینمایشگاهمطبوعاتبرایتحققاهدافنامبردهچه

میتوانستباشد؟
اگرنمایشگاهرامحلتالقیتولیدکنندگانومصرفکنندگانتلقیکنیم،
امکانحضورحداکثری، اوالً نمایشگاهیاستکه نمایشگاهموفق آنگاهیک
کیفیوکمیتولیدکنندگانرافراهمآوردوثانیاًشرایطیبهوجودآیدکهحضور
مصرفکنندگاننیزحداکثریباشد.تحققاینوضعیتدرنمایشگاهمطبوعات
بهمعنایایناستکهشمارزیادیازمردمیکجامعهباتازههاینشرمطبوعات
آشناشدهومطبوعاتنیزاینفرصتراپیداکنندتامحصوالتخودرادرمعرض
بازدیدکنندگان متقاعدکردن برای تالش با و دهند قرار بازدیدکنندگان دید
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بهنظرمیرسد ازاینرو یابد. بهمصرفتولیداتخود،کسبوکارشانگسترش
تعداد افزایش میبایست مطبوعات نمایشگاه اصلی و کالن سیاست دو که
بازدیدکنندگانازنمایشگاهوافزایشکمیوکیفیحضورمطبوعاتدرنمایشگاه
باشد.ایندوسیاست،سیاستهایمبناییوفراگیریاندکهتأثیراتقابلتوجهی
برتماماهدافنمایشگاهدارندومیتوانمدعیشد،بنیانسیاستهاینمایشگاه

مطبوعاتراتشکیلمیدهند.
بدیهیاستکهمیتوانازخردهسیاستهاینمایشگاهمطبوعاتنیزسخن
گفت،امابهنظرمیرسدبهاندازةدوسیاستمذکورفراگیرنباشدوتأثیراتشان
بر ناظر سیاستهای ازمهمترین باشد. نمایشگاه هدف دو یا یک به محدود
اهداف،سیاستمعطوفبههدفیااهدافاقتصادینمایشگاهبودهکهدراینباره
کاهشتصدیگریدولتیازمهمترینآنهابهشمارمیرود.نمایشگاهمطبوعات
ازهمانآغاِزفعالیتتوجهبهاینسیاستداشتوشکلگیریاولیةایننمایشگاه
کهبامشارکتهمراهبودگویایاینگرایشدربینمسئوالننمایشگاهاست.
عالوهبرایندرهمةادوارنمایشگاهبااینواقعیتروبهروبودهایمکهواگذاری
اموربهتشکلهایصنفیمطبوعاتاگردرعملچندانجدیگرفتهنشده،ولی
همیشهیکپایثابتشعارهایمسئوالننمایشگاهبودهاست.ازایننکاتکه
بگذریمواگذاریاموربهتشکلهایصنفیدرچنددورةاخیرنمایشگاهمورد
التفاتجدیمتولیاندولتیبودهوبسیاریازامورنمایشگاهمطبوعاتدراین

سالهابهتشکلهایصنفیاینحوزهواگذارشدهاست.

گفتار چهارم: برنامه ها
مفهومبرنامهدرنمایشگاهمطبوعاتمفهومیتکوینیاست.ازاینجهتتکوینی
استکهچوناندکاندکوهمپایرشدوتوسعه،مفهومنمایشگاهمطبوعات
شکلگرفتهوبالیدهاست.بهعبارتیبرنامه،آنطورکهمعموالًتصورمیرودو
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اغلبشاهدآنهستیم،دربارةنمایشگاهمطبوعاتمفهومیاستپسینیوچنان
نیستکهابتدابرنامهاینوشتهشدهباشدومبتنیبرآنمجموعهفعالیتهاییبا
عنواننمایشگاهمطبوعاتشکلگرفتهباشد.برنامههاینمایشگاهمطبوعاتاز
دلمجموعهایازفعالیتهاسربرآوردکهعدهایازمدیراندولتیوکنشگران
ذیربطحوزةمطبوعاتدرنمایشگاهکتابحولمحورمطبوعاتانجامدادندو
سرانجامباپیشبردمطبوعاتدرنمایشگاهکتابوتثبیتجایگاهآنوازدل
ضرورتهایبرگزاریایننمایشگاه،عدهایبهفکربرنامهریزیمستقلبرایاین

اتفاقافتادند.
ارائةتصویریازبرنامههاینمایشگاهمطبوعاتمستلزمبررسیاسنادسازمانی
همچونگزارشهایعملکرددرهردورهاست.دراینپژوهشمانیزبرآنبودیم
تابابررسیگزارشهایعملکردنمایشگاهمطبوعات،تصویریازبرنامههایاین
نمایشگاهترسیمکنیم.ابتدابامراجعهبهدفترمطالعاتوبرنامهریزیرسانهها
کهزیرمجموعةمعاونتامورمطبوعاتیواطالعرسانیفعالیتمیکند،بهبررسی
بهدست اینگزارشها از نهتنهاسابقهای متأسفانه پرداختیم. دفتر این اسناد
نیامد،بلکهعلیرغمپیگیریهایمکررازروابطعمومیمعاونتامورمطبوعاتی
واطالعرسانیتالشمابرایدسترسیبهایناطالعاتناکامماند.نکتةعجیب
وغریبماجراآنجاستکهموضوعاینپژوهشمرتبطبانمایشگاهمطبوعات
بودومافکرمیکردیمبابیشترینهمکاریازجانبمعاونتامورمطبوعاتی
روبهروخواهیمشد،درحالیکهدرعملباکمترینهمکاریازسویاینمعاونت
مواجهشدیم.بارهابامسئوالنمعاونتامورمطبوعاتیواطالعرسانی،ازصدر
تاذیل،تماسگرفتهشد،ولیجزمشاورمحترماجراییاینمعاونتپاسخیبه

درخواستاینپژوهشدادهنشد.
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گفتار پنجم: عمل کرد  نمایشگاه مطبوعات د ر یک نگاه
بهنظرمیرسدکهمجموعةایناتفاقاتمقدمهایشدبرایایجادنمایشگاهیاز
مطبوعات.متأسفانهسوابقچندانیازبرگزارینمایشگاهمطبوعات،بهویژهازدورة
نخستتایازدهم،دردسترسنیست.ازاینروتدوینتاریخچهایجامعازاقدامات
انجامشده،دورازدسترساینپژوهشاست.باوجوداینمشکالتتوانستیم
بخشیازاطالعاتراازطریقاینترنتواسنادپراکندهایکهدرسازمانهاموجود
بودفراهمکنیم.نکاتمهمیکهمیتواندربارةسوابقنمایشگاهمطبوعاتبیان

کردبهشرحزیراست:
●نخستیندورة جشنوارةمطبوعات،بااهدافیچونایجادهمدلیوبرادری
میانجامعةمطبوعات،معرفینقشمطبوعاتبهمردموایجادتحولدرفضای
مطبوعات)رسانه،شپیاپی17،ص50(،ازسیزدهمتابیستوچهارماردیبهشت
1373باحضوربیشاز200نشریهبهطورهمزماندرتاالروحدتومحلدائمی
نمایشگاههایبینالمللیتهرانبرگزارشد.نخستینجشنوارةمطبوعاتدرسال
1373درحاليبرگزارشدکهتعدادمحدوديازخبرگزاريوروزنامههادرکنار
مجالتوهفتهنامههافعالبودند.درواقعتنهاخبرگزاريفعالکشور»ایرنا«بود
وکیهان،اطالعات،همشهري،رسالت،جهاناسالم،سالمونظایرآنهامهمترین
روزنامههايحاضردرنخستینجشنوارةمطبوعاتراتشکیلميدادند.عالوهبر
آنحدود120رسانه،نشریهوروزنامةخارجیکهدرایراندفترنمایندگیدارند
درنخستینجشنوارةمطبوعاتشرکتکردند.درایندورههیئتداورانبخش
مسابقه،شهید»مرتضیآوینی«رابهعنوانبهترینمقالهنویسوالگويشایستة

عرصةمطبوعاتمعرفیکرد.
با اردیبهشت137۴ تاسیزدهم ازششم دورةجشنوارةمطبوعات ●د ومین 

شرکت250نشریهدرمحلدائمینمایشگاههایبینالمللیتهرانبرگزارشد.در
ایندورهنیزنمایشگاهمطبوعاتبهعنوانبخشیازجشنوارهتعریفشدودراین
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قالب1۴نمایشگاهموضوعی،6مسابقهوهفتنشستنیزگنجاندهشدهبود
)رسانه،شپیاپی21(.

از مطبوعات ازجشنوارة بخشی بهمثابة مطبوعات نمایشگاه دورة  سومین  ●

ششمتایازدهماردیبهشت1375باحضور300نشریهدر300غرفةرایگان،
درنمایشگاهبینالمللیتهرانبرگزارشد.درایندوره7نمایشگاهموضوعیو
اختصاصیکسالنویژهبهمطبوعاتکودکونوجوانازمهمترینویژگیهای

نمایشگاهیجشنوارةسومبود)رسانه،شپیاپی25،ص88(.
●چهارمیندورةجشنوارهونمایشگاهمطبوعاتازششمتاهفدهماردیبهشت

1376باشرکت300نشریهدرنمایشگاهبینالمللیتهرانبرگزارشد.
بیستونهم تا نوزدهم از مطبوعات نمایشگاه و جشنواره دورة پنجمین ●
اردیبهشت1377باحضور500نشریهدرنمایشگاهبینالمللیتهرانبرگزارشد.
●ششمیندورةجشنوارهونمایشگاهمطبوعاتازدهمتانوزدهماردیبهشت

1378باشرکت۴16نشریهوانجمنومؤسسةمطبوعاتیبرگزارشد.
● درسال1379جشنوارةمطبوعاتوبهتبعآننمایشگاهمطبوعات،برگزار
روز بهمناسبت وسپس افتاد تعویق به برترینها معرفی و داوری کار و نشد

خبرنگار17مرداد،ازبرترینهایرسانههاتقدیرشد.
● هشتمین دورةنمایشگاهمطبوعاتازهجدهمتابیستوهشتماردیبهشت
1380باشعار»مطبوعاتواقتدارملی«درمحلدائمینمایشگاهبینالمللیدر

تهرانبرگزارشد.
● نهمین دورة نمایشگاهمطبوعاتازیازدهمتابیستماردیبهشت1381باشعار
»مطبوعات؛گفتگووتفاهم«وباحضور660رسانهدرمحلدائمینمایشگاه

بینالمللیدرتهرانبرپاشد.
اردیبهشت بیستویکم تا چهاردهم از مطبوعات نمایشگاه دورة د همین  ●
تهران در بینالمللی نمایشگاه دائمی محل در رسانه باشرکت911 ،1382
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برگزارشد.
●یازد همین دورةنمایشگاهمطبوعاتازهفدهمتابیستوچهارماردیبهشت
1383باشعار»مطبوعات؛پرسشگریوپاسخگویی«وباحضور۴۴0نشریهدر

محلدائمینمایشگاهبینالمللیدرتهرانبرگزارشد.
●د وازد همین دورةنمایشگاهمطبوعاتدراردیبهشت138۴باشعار»مطبوعات،
همبستگیملی،مشارکتعمومی«برپاشد.درایندورهازنمایشگاهمطبوعات،
خبرگزاریجمهوریاسالمی)ایرنا(،خبرگزاریمیراثفرهنگی)میراثخبر(و
خبرگزاریدانشجویانایران)ایسنا(بهعنوانخبرگزاریهایبرتربرگزیدهشدند.
نمایشگاه نمایشگاهبحثمجددتفکیک این ازموضوعاتمطرحشدهدر یکی

مطبوعاتازنمایشگاهبینالمللیکتابتهرانبود.
●سیزد همیندورةنمایشگاهمطبوعاتازچهاردهمتابیستودوماردیبهشت

1385درکنارنمایشگاهبینالمللیکتابدرمحلدائمینمایشگاهبینالمللی
تهرانوباحضور500نشریهوخبرگزاریبرگزارشد.حضورنشریههایگوناگون
درایندورهنسبتبهسالپیش15تا20درصدافزایشیافتهبود.ایندورهاز
نمایشگاهمطبوعاتوخبرگزاريهادرحالیبرگزارشدکهبرايآنشعاريدرنظر

گرفتهنشدهبود.
●چهارد همیندورةنمایشگاهبینالمللیمطبوعاتوخبرگزاریهاازشانزدهم

تابیستودومآبان1386درمرکزآفرینشهایکانونپرورشفکریکودکانو
نوجوانانبرگزارشد.نمایشگاهمطبوعاتدرایندورهبراینخستینباربهصورت
مستقلازنمایشگاهکتاببرگزارشدو۴12نشریهدراینسالشرکتکردند.16
آبان1386رامیتوانهنگامةاستقاللنمایشگاهمطبوعاتدانست.زیراسرانجام
اعتراضهاومخالفتهابهنتیجهرسیدوایننمایشگاهبهاستقاللدستیافت.
اماهمچنانباحاشیههاییروبهروبود،چونبرخیاعتقادداشتندکهجدایی،
کاهشمخاطبرادرپیخواهدداشت.درایندورهبرایاولینبارنشریههاییاز
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2۴کشورازجملهترکیه،لبنان،قطر،سوریه،افغانستان،گرجستان،تاجیکستان
وبحرینوهمچنین108نمایندگیفعالرسانههايخارجیحضورداشتند.

●پانزد همینجشنوارهونمایشگاهبینالمللیمطبوعاتوخبرگزاریهاباشعار
»ارتقایمحتوایمطبوعاتوتقویتروزنامهنگاریحرفهای«ازبیستوششمآبان
تادومآذر1387درمصالیتهرانبرگزارشد.درایندورهبیشاز۴9رسانهاز

27کشورجهانشرکتکردند.
آبان1388 ازسوم وخبرگزاریها نمایشگاهمطبوعات دورة شانزد همین  ●

فعالیتخودراآغازکرد.دراینجشنواره1800نشریةدانشجوییاز21دانشگاه
کشوروپایگاههایخبریاینترنتیوخبرگزاریهابراینخستینباردرنمایشگاه
حضورداشتند.همچنیندرایندورهنمایشگاهیبابیشازیکصدعکسدر

زمینههایهنری،ورزشی،سیاسیواجتماعیبرپاشد.
●هفد همینجشنوارهونمایشگاهبینالمللیمطبوعاتوخبرگزاریهایداخلی
وخارجی،ازسومتادهمآبان1389درمصالیامامخمینی)ره(برگزارشدکه
1600نشریةاستانیدرآنشرکتکردند.درایننمایشگاههمچنین150نشریه
وخبرگزاریخارجیوبیشاز250میهماناز55کشورجهانحضورداشتند.

●هجد همیننمایشگاهمطبوعاتوخبرگزاریهاازسومتادهمآبان1390

اقتصادی،توسعةکیفیوتهذیب باشعار»جهاد امامخمینی)ره( درمصالی
رسانه«بهفعالیتپرداختو100رسانهازبیشاز50کشورجهاندرآنحضور
داشتند.وزیرفرهنگوارشاداسالمیوقتومعاونامورمطبوعاتیویدرمراسم
گشایشنمایشگاهشرکتکردند.اینجشنوارهدر6بخشمطبوعاتسراسری،
خبرگزاریها،مطبوعاتاستانی،پایگاههایاطالعرسانیمجازی،بخشویژهو
هجدهمین مهم رخدادهای از شد. برگزار کشور در فعال خارجی رسانههای
نمایشگاهمطبوعاتوخبرگزاریها،میتوانبهگشایشاتحادیةمطبوعاتجهان

اسالمدربخشبینالمللبادعوتاز35کشورجهاناشارهکرد.
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●نوزد همیننمایشگاهبینالمللیمطبوعاتوخبرگزاریهاازهفتمتاسیزدهم
آبان1391باشعار»رسانه،کالمصادقانه،نگاهمنصفانه«برگزارشدونسبتبه
دورههایگذشتهتغییراتیگستردهداشت.یکیازرویدادهایقابلتوجهدراین
زمینهرامیتوانرونماییاز»نقشةاطلسایران«درقالببرنامهایویژهعنوان
کرد.اینجشنوارهباتالشمعاونتامورمطبوعاتیواطالعرسانیوزارتفرهنگ
وارشاداسالمیباهدفهمگراییرسانههاوایجادنگاهتخصصیبهمطبوعاتو
رسانههاشکلگرفت.بازدیدکنندگانازنمایشگاهنوزدهممطبوعاتازامکانات
فرهنگیهمچونکتابهاینفیستاریخمطبوعات،دیرینهها،ملزوماتموزهو
اسنادمرتبطبامطبوعاتبازدیدکردند.درایندوره10عنوانکتابتخصصی
جدیددرحوزةرسانهرونماییشد.31استاندرنوزدهمیننمایشگاهمطبوعات
حضورداشتندکههراستاننمایندة50نشریةاستانیبود.830غرفةطراحیشده

درایننمایشگاهنشانازپیشرفتفیزیکیخوبآنداشت.
●بیستمین دورةنمایشگاهدرسال1392ازهفدهمتابیستوسومآباندر
مصالیامامخمینی)ره(باشعار»رسانه،آزادیمسئوالنه«ودرقالب509غرفة
اصلیبرگزارشد.ازنکاتشایانتوجهدرایندوره،برگزاریمسابقههایمعلومات
اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی،هنریوورزشیاست.بیستمیندورةنمایشگاه
مطبوعاتوخبرگزاریهادرقالب15محورعمومیوخانوادگیباموضوعهایی
مانندغیرفارسیزبان،سیاسیواقتصادی،رسانههایمحلی،فرهنگیوهنری،
ورزشی، مؤسسات، روزنامه، عمومی، روابط اندیشه، و دین نوجوان، و کودک
خبرگزاریها،آموزشتخصصی،نشریههایدانشجوییوکسبوکارمرتبطبرگزار
شد.ایننمایشگاهبا2سالو10روزفاصلةزمانیبانمایشگاهپیشینگشایش
یافت.تأخیردوسالهدربرگزارینمایشگاهبیستمباعثگمانهزنیهایبسیاریدر
اینزمینهشد،اماکمبوداعتبار،تصمیمگیریدربارةمکاننمایشگاهونوپابودن
دولتتدبیروامیدازعلتهایاصلیآنعنوانشد.درایندورهبیشاز۴۴0
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رسانهدرنمایشگاهمطبوعاتحضوریافتند.درایندورهازنمایشگاهمطبوعات،
خبرگزاریهاوپایگاههایخبریواطالعرسانی،مؤسساتمطبوعاتی،انجمنها
وتشکلهایصنفیوروابطعمومیدستگاههاودستآخرصنایع،خدماتو

تجهیزاتمرتبطبامطبوعاتچهاربخشاصليایندورهراتشکیلمیدادند.
ازشانزدهم ●بیست ویکمیننمایشگاهبینالمللیمطبوعاتوخبرگزاریها
»نقد شعار با تهران خمینی)ره( امام مصالی در 139۴ آبان بیستودوم تا
منصفانه،پاسخمسئوالنه«برگزارشدورسانههایمنطقهایومحلی،نشریههای
وزارتخانهها،نشریاتدانشجوییدانشگاهآزاداسالمی،کسبوکارمرتبطباحوزة
رسانه،روابطعمومیدستگاههاوادارةکلفرهنگوارشاداسالمیاستانهای
کشوردرنمایشگاهحضورداشتند.همچنینبیشاز600رسانهو567غرفهدر
ایننمایشگاهشرکتکردندکهبیشترینمتراژبهغرفةمطبوعاتیهابا1۴20متر

وبیشترینغرفهدربخشسیاسیـاقتصادیبا79غرفهاختصاصیافت.
●بیست ود ومین دورةنمایشگاهازچهاردهمتابیستویکمآبان1395دردو
طبقةمصاليامامخمینی)ره(درتهرانبرگزارشد.ایندورهازنمایشگاهبارشد
25درصدیدرثبتناممواجهبود،بهطوریکهحدود700متقاضیبرایحضور
درنمایشگاهامسالاعالمآمادگیکردند؛ازاینمجموع16مؤسسةمطبوعاتی،
22خبرگزاری،85روزنامه،87هفتهنامه،۴5دوهفتهنامه،1۴5ماهنامه،30
دوماهنامه،57فصلنامه،7دوفصلنامه،125پایگاهخبریبادرخواست1۴هزار
مترمربعبرایحضوردرنمایشگاهایندورهپایدرمیدانگذاشتند.همچنین
ـ آموزشی رسانههای گروه با1728متر، اقتصادی ـ رسانههایسیاسی گروه
تخصصیبا1620متر،مؤسساتمطبوعاتیبا1380مترورسانههایمربوطبه
گروهعمومیوخانوادهبا1330متر،بیشترینفضاینمایشگاهبیستودومرابه

خوداختصاصدادند.
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گفتار اول: چالش های بنیاد ین
چالش اول: تنزل جایگاه مطبوعات د ر جامعه

نمایشگاهمطبوعاتپدیدهایاستمتأثرازجایگاهمطبوعاتدرجامعه.بدینمعنا
ازاهمیت، بازارنمایشگاهمطبوعات،متأثر ایناهمیت،رونقویاکسادی که
رونقیاکسادیبازارمطبوعاتدرهرجامعهاست.برایناساسمیتوانگفت
یکنمایشگاهمطبوعاتپررونقمتأثرازوجودمطبوعاتیپررونقاستومیتوان
انتظارداشتکهباافولوتنزلجایگاهمطبوعاتدرجامعه،جایگاهنمایشگاه

مطبوعاتدرجامعهنیزدچارتنزلوافولشود.
چنین دچار مطبوعات که است چندی ما جامعة در که میرسد بهنظر
وضعیتیشدهاند.برایاثباتاینمدعاکافیاستکهدرشمارگانروزنامههای
کشورتأملیکنیم.حسینانتظامی،معاونوقتامورمطبوعاتیواطالعرسانی
وزارتفرهنگوارشاداسالمیدرمراسماختتامیةدورههایآموزشخبرنگاری
انجمنصنفیخبرنگارانوروزنامهنگارانایرانکهعصرروزسهشنبهپنجمآذر
1392درتاالررضوانسازمانصداوسیمابرگزارشد،درسخنانیبابیاناینکه
بهعنوان بنده انتشاردارندگفت: ایرانمجوز درحالحاضر5800نشریهدر
معاونمطبوعاتیوزیرارشاداعالممیکنمکهتیراژروزنامههایکشورکمتراز
یکمیلیونودویستهزارنسخهاست.متأسفانهبدونتوجهبهطرحآمایشی
روبهرو اینمسأله با ما نهایتاً نشریاتصادرمیشدهاستکه سرزمینیمجوز
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شدهایمکهبرخیروزنامههابهصورتتکبرگیمنتشرمیشوندکهدرمقیاس
.)fararu.com/fa/news/(حرفهاینمیتواناسمآنهاراروزنامهگذاشت

دراظهارنظردیگری،کهدرتاریخهفدهممرداد1391انجامشد،مدیرکل
سابقمطبوعاتوخبرگزاریهایداخلیوزارتفرهنگوارشاداسالمیگفت:در
حوزةتیراژروزنامهبایدروزانهبیشاز7میلیونتیراژداشتهباشیمدرحالیکهآمار
واقعیتیراژروزانهبهزحمتبهبیشاز2میلیوننسخهمیرسد.پدارمپاکآیین
ازکشورها ازبسیاری ما آمارکمیمطبوعات و تعدادعناوین لحاظ از گفت:
جلوترهستیم.البتهاینآمارعالوهبراینکهمیتواندظرفیتیبرایرقابتیترشدن
فضایرسانهایباشد،امانبایدمجزاازشاخصهایدیگریمانندسرانةشمارگان

.)khabarfarsi.com/n/3129919(سنجیدهشود
اینآمارهاوقتیتصویرروشنتریازوضعیتمطبوعاتدرکشورمانشان
میدهندکهبهمقایسةآنهاباشمارگانمطبوعاتدرسایرکشورهابپردازیم.
بیشاز70روزنامةسراسریداریمکهبهصورتروزانهچاپومنتشرمیشوند،اما
شمارگانهمةآنهامعادلفقط12درصدپرتیراژترینروزنامةژاپنی،یومیوری
ژاپنی روزنامههای .)donya-e-eqtesad.com/SiteKhan/913514( است شیمبون
یومیوریشیمبون،آساهیشیمبونوماینیچیشیمبون،سهروزنامةپرتیراژ
ژاپن،مجموعاًبیشاز22میلیوننسخهدرشمارةصبحخودمنتشرمیکنند.
البتهنشریاتدیگرینیزباشمارگانمیلیونیدراینکشورمنتشرمیشوند.در
آمریکانیزبهواسطةرشدسریعفناوریهایمدرنکهجایرسانههایمکتوبرا
تنگکردهاستوجایگاهپرشتابترینکشوردرتنزلجایگاهرسانههایمکتوب
ازیکمیلیونو بابیش تودیهریک یو.اس.ای. و تایمز نیویورک رادارد،
هشتصدهزارنسخه،رقابتیجدیبایکدیگردارند.دردیگرکشورهانیزوضعیت

مشابهیحاکماست.
دریکگزارشدیگردربارةوضعیتشمارگاننشریاتکشورچنینآمده
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و روزنامه مشتملبر5800 که مکتوبکشور رسانههای همة از درواقع است؛
مجلهاست،بیشاز3300نشریهمنتشرمیشودکهشمارگانمجموعآنهانیز
بهترازشمارگانکلروزنامههایایراننیست.بااینحال،روزنامههایسراسری
کشوردرمجموعبایکمیلیونودویستهزارنسخهشمارگانروزانه،باشمارگان
بیستمینروزنامةپرتیراژجهانبرابرینمیکند،چهرسدبهپرتیراژترینروزنامة
ژاپنکهنهمیلیونوهشتصدهزارنسخهتوزیعمیشودوجالباینکهازهمین
یکمیلیونودویستهزارنسخهروزنامةکشورماننیزبخشچشمگیریازگیشه

.)tabnak.ir/fa/news/361982(بهانباربازمیگرددوتبدیلبهخمیرمیشود
تنزلجایگاهمطبوعاتدرکشوررامیتوانمعلولعواملبسیاریدانست
کهازاینمیانبهنظرمیرسددوعاملازبقیهاهمیتبیشتریداشتهباشد.
عاملاولراکهمتأثرازشرایطبینالمللیاست،توسعةفضایمجازیوپیشرفت
ازشرایطداخلی راکهمتأثر ارتباطیمینامیم.عاملدوم فناوریهایجدید
در توضیح کمی کرد. نامگذاری جامعه از سیاستزدایی میتوان است کشور

اینبارهصورتمسئلهراروشنترمیسازد.
مطبوعاتنیزهمچونهرپدیدةدیگرمتأثرازشرایطمحیطیخوداست.
در بهویژه مطبوعات، بر محیطیتأثیرگذار عوامل مؤثرترین از یکی فناوری
سالهایاخیربودهاست.پیدایشماشینچاپوتبدیلآنبهصنعتیفراگیر
بدونشک،ازمهمترینعواملتأثیرگذاربرپیدایشمطبوعاتدردنیایمدرن
تلقیشدهاست.بااینحالبسیاریمعتقدندکهظهور،توسعهوگسترشفناوری،
یعنیآنچهکهفناوریهایدیجیتالنامگرفته،میتواندمهمترینعاملدرافول

وحتیزوالمطبوعاتدردنیایامروزباشد.
زیادیجای تاحدود اجتماعی وشبکههای اینترنتی اینترنت،سایتهای
جایگاه تضعیف به پدیدهها این وگسترش گرفته مردم بین در را مطبوعات
مطبوعاتدرکشورمنجرشدهاست)عبدی،مصاحبه(.دسترسیسریعوارزان
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کاربرانبهاطالعاتازطریقوسائلارتباطیهوشمندتاحدودزیادیآنانرااز
انطباقمناسب باعدم مطبوعاتکاغذیبینیازکردهاست.بهنظرمیرسدکه
نشریاتبااینشرایطنوظهورواستفادهنکردنازظرفیتهایبالقوةاینفناوریها
ازسویمدیراننشریات،درحالیکهاینشرایطمیتوانستبهمثابةفرصتیبرای
توسعةمطبوعاتباشد،درعملبهتهدیدیتبدیلشدهکههستیمطبوعات

کاغذیرابهخطرانداختهاست.
فضایمجازیوفناوریهایجدیدارتباطیاگرچهبخشیازشرایطمحیطی
مطبوعاتدرکشورهستندکهتغییرآنهادرتوانکنشگرانحوزةمطبوعات
نیست،ولیواکنشمناسببهاینشرایطوبهرهگیریازظرفیتهایبالقوهو
بالفعلآنهامیتوانستدرگاماولبهکاهشاثراتمنفیبرمطبوعاتبینجامدو
درگامبعدیآنهارابهفرصتیبرایتوسعةمطبوعاتتبدیلکند.بهنظرمیرسد
فضایجدیدارتباطیوفناوریهایوابستهدرعملبیشتربهمثابةتهدیدیبرای
مطبوعاتکشورعملکردوشایدبخشقابلتوجهیازتنزلجایگاهمطبوعات
درجامعهمتأثرازاینعاملباشد.باتوجهبهشرایطداخلیکشورعاملدیگری
نیزدرظهوروگسترشاینوضعیتبیتأثیرنبودهاست.اینعاملرابهاجمال
نمایشگاه درنهایت و مطبوعات آن بهتبع و جامعه از سیاستزدایی میتوان

مطبوعاتنامید.
طی کشور مطبوعات برای تاریخچهای ترسیم عامل این شناخت برای
سالهایپسازجنگروشنگراست.شایددریکتقسیمبندیشتابزدهو
اولیهبتوانتاریخچةمطبوعاتکشوررادرسالهایپسازجنگبهسهمرحلة
کلیتقسیمکرد.مرحلةاولمربوطبهسالهایقبلاز1376است.یعنیدورة
سازندگیوایجادزیرساختها.درایندورهکشوردرمسیرعبورازشرایطجنگ
وبازسازیخرابیهایناشیازجنگقرارگرفتهتافضابرایرشدوتوسعةکشور
درزمینههایاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیمهیاشود.اماسالهای1376تا
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138۴رامیتوانبهسالهایتوسعهوشکوفاییمطبوعاتکشورنامگذاریکرد
کهدرادبیاتسیاسیکشوربهدورةاصالحاتمشهوراست.اهمیتیافتنتوسعة
سیاسیوگسترشفضایآزادیبرایاظهارنظروبحثوگفتوگو،شرایطبسیار
مساعدیرابرایتوسعةمطبوعاتکشورفراهمآورد.دراینسالهاباصدور
مجوزانتشارنشریه،هرروزشاهدانتشارروزنامهایجدیدوباالرفتنشمارگان
ازرویکارآمدندولتاصالحات روزنامههابودیم.بهطوریکهظرفدوسال
شمارگاننشریاتاز1/2میلیوننسخهدرروزبه3/5میلیوننسخهدرروزرسید
وشمارگانمطبوعاترکوردهایبینظیریرابهثبترساند.همچنینشاهد
انتشارچهارروزنامهباشمارگاننیممیلیونیدرروزبودیم)سحرخیز،مصاحبه(.
امادورةسومراکهازسالهای138۴شروعشدهوبهنظرمیرسدکههنوزپایان
نیافتهاست،میتوانسالهایافولوتنزلوضعیتمطبوعاتدرجامعهتلقی
کرد.شمارگانِِدرواقعبسیارپاییِنمطبوعاتگویایاینافولوتنزلاست.این
درحالیاستکهدردولتاصالحاتشمارگانروزنامههابه3/5میلیوننسخه
درروزافزایشیافتهبودوچندروزنامهنیزبهشمارگاننیممیلیونیدستیافته
بودند،امادرسالهایافولمطبوعات،مجموعشمارگانروزنامههایکشوربه

کمترازیکمیلیونودویستهزارنسخهدرروزرسیدهبود.
با رامصادف نمایشگاهمطبوعات باشکوهتریندورههای بهترینو بسیاری
سالهای1376تا138۴میدانندزیراسالهایطالییتاریخمطبوعاتایران
بعدازانقالبنامگرفتهبود.باعبورازایندورهبودکهبسیاریازنشریاتپرتیراژ
کشوردرمحاقتوقیففرورفتندوفضایمطبوعاتیکشور،شورونشاطخودراتا
حدودزیادیازدستداد.اینوضعیتبرکموکیفبرگزارینمایشگاهمطبوعات
بسیاراثرگذارشد.درایندورهاستکهمسئلهایبهناممخاطببهبحرانیبرای
پیشنهاد دیدگاهی مبتنیبرچنین بسیاری و تبدیلشد مطبوعات نمایشگاه

تعطیلینمایشگاهمطبوعاترامطرحکردند.
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دردورةاصالحاتنمایشگاهمطبوعاتفضایتعاملبیشترمخاطبباروزنامهها
بود،امابهتدریجاهمیتایناتفاقازمیانرفت.چراکهکمکمرسانههایمکتوب
جایگاهخودراازدستمیدادندوراهرابرایشبکههایمجازیبازمیکردند.از
همیندورهبودکهرسانههایمکتوببنابهدالیلیبامشکالتومحدودیتهایی
روبهرووباریزشمخاطبانمواجهشدند)/cinemajournal.ir(.درنهایتاینریزش
اتکای مطبوعات اقتصاد که داد نشان را مطبوعاتخود کاهششمارگان در

زیادیبدانداشت.

چالش د وم: کاهش بازد ید کنند گان و بحران مخاطب شناسی نمایشگاه 
مطبوعات

مسئلةمخاطبدرنمایشگاهمطبوعاتکهازآندراینجاباعنوانبحرانیاد
میکنیممسئلهایاستکهاشارهبهکمیتوکیفیتبازدیدکنندگاندارد.بهعبارتی
مسئلةمخاطبدرنمایشگاهمطبوعاترادردوسطحمیتوانمطرحکرد.در
سطحاولکهبُعدیکمیدارد،بحرانمخاطبدربرگیرندةتعدادبازدیدکنندگان
ازنمایشگاهاست.دراینسطح،کاهشتعدادمخاطبنشاندهندةبحراناست.
نمایشگاهچه مخاطبان که است این دارد کیفی بُعدی که دوم درسطح اما
کسانیاندواصوالًطرحمسئلةبازدیدکنندگانازچنینمنظریچگونهاست؟در

ادامهبهبررسیایندومسئلهمیپردازیم.
شایداینادعاکهمسئلةبازدیدکنندهدرنمایشگاهمطبوعاتنهمسئلهای
نوظهورکههمزادآنبوده،ادعاییبیراهوبیجانباشد.وجودتبعیوحواشی
نمایشگاهمطبوعات،نسبتبهنمایشگاهبینالمللیکتابتهران،همیشهایننکته
نمایشگاهمطبوعاتموجودیتی بازدیدکنندهدر بهذهنمتبادرمیکردکه را
عاریتیاست.مبتنیبراینتصورشایدصورتبندیمسئلهچنینشودکهوقتی
برایاستقاللبخشیبهنمایشگاهمطبوعات،آنراازنمایشگاهبینالمللیکتاب
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تهرانجداکردنداینمسئلهدرقامتبحرانیفراگیررخنمودوجدیشد.
اینمسئلهوقتیجدیترمیشودکهدریابیمافزایشتعدادبازدیدکنندگان
یکیازسیاستهایاصولیوپایدارمتولیاننمایشگاهمطبوعاتطیادوارگذشته
بودهوجایگاهمهمیدراهدافآشکاروپنهانآنداشتهاست.اینمسئلهاز
منظرهایدیگرینیزقابلیتطرحداردکهازآنمیانمیتوانبهابعاداقتصادی
آناشارهکرد.برایناساسازآنجاکهبهبوداقتصادمطبوعاتیکیازاهداف
مهمنمایشگاهمطبوعاتدردورههایگذشتهبوده،بایددرنظرداشتکهکاهش
بازدیدکنندگانتأثیرمعناداریبرمنافعاقتصادیکنشگرانذینفعدرنمایشگاه
دورههای در مطبوعاتی مؤسسههای تولیدات مستقیم فروش داشت. خواهد
مختلفوهمچنینظرفیتهایبازاریابینمایشگاه،ازکارکردهاییاندکهاتکای
تامبهتعدادبازدیدکنندگانداشتهوعدمحضوریاکاهشبازدیدکنندگانبهمنزلة

کاهشدرآمدهاومنافعاقتصادیبرآمدهازنمایشگاهمطبوعاتاست.
مسئلةبازدیدکنندگاننمایشگاهمطبوعاتازدیدگاهیدیگرهمقابلطرح
است.اینبُعدازمسئلهاگرچهبیشترشعاریبهنظرمیرسدتاواقعگرایانه،اما
منظریاستکهبارویکردمشتریمداری،بازدیدکنندگانرادرجایگاهداوران
عملکرداصحابرسانهمینشاند.ازایندریچهنمایشگاهفرصتیاستتااصحاب
رسانهحاصلیکسالفعالیتخویشرادرمعرضدیدوقضاوتبازدیدکنندگان
قراردهند.مهندسمصطفیمیرسلیم،وزیراسبقفرهنگوارشاداسالمیدر
مراسمگشایشنخستینجشنوارةمطبوعاتبیانمیکندکهبرگزاریجشنوارة
مطبوعاتدرواقعارزیابیمطبوعاتازنگاهمردماستوازاینطریقبهارتقای
سطحکمیوکیفیمطبوعاتکمکخواهدشد)رسانه،شپیاپی17،ص82(.
اینکهچرا بیانمیکند روزنامةهمشهری، مدیرمسئول قربانزاده، حسین
سالبهسالازمیزاناستقبالازنمایشگاهمطبوعاتکاستهمیشودوبازخورد
بایدآسیبشناسیشود. وکمترمیشود،مسئلهایاستجدیکه آنکمتر
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بههرحالسرمایةمادررسانههایمان،مخاطبانمانهستندووقتیمامیبینیم
مردماستقبالکافیازاینفضاوفعالیتهایجنبیآننمیکنند،بایدمارادر
اتخاذراهبردهاوسیاستگذاریهایماندربرگزارینمایشگاهمطبوعات،بهسمت

.)farhangemrooz.com/news(یکتجدیدنظرسوقدهد
عالوهبرایناگرتأملیدراهدافپنهاننمایشگاهداشتهباشیم،خواهیمدید
کهاهدافیهمچونایجادشورونشاطسیاسیدرجامعهونمایشتوانمندیهای
مطبوعاتیکشوردرغیاببازدیدکنندگانیپرشمار،همانندتولیدمناسکگرایانه

خدماتیاستکهمصرفکنندهایبرایآنوجودندارد.
شاخصهای از یکی نمایشگاه از عمومی استقبال میزان که شرایطی در
ارزیابیچنینفعالیتهاییبهشمارمیرود،کمشماریتعدادبازدیدکنندگانیک

مسئلةواقعیبرایکارگزاراننمایشگاهاست.
امابایددقتداشتکهبهمسئلةبازدیدکنندهمیتوانطوردیگریهمنگاهکرد
وطرحیمتفاوتازآنارائهداد.درواقعمسئله،بُعددیگریهمداردکهکیفیت
نامیدهمیشود.ازچنینمنظریمسئلهایننیستکهمیزانبازدیدکنندگانچه
تعداداست،بلکهمهمایناستکهآنهاچهکسانیاندیامهمترازآن،آنهاباید

چهکسانیباشند.
بهنظرمیرسدکهنمایشگاهمطبوعاتدچارنوعیسردرگمیدرمخاطبشناسی
خویشاست.دروضعیتفعلینمایشگاه،گوییمکانیساختهشدهتاهرطور
مخاطبیدرآنحضوریابد.بدونشکبرنامهریزیبرایچنینطیفگستردهو
متنوعیازمخاطباناگرناممکننباشد،بسیاردشواراست.دروضعیتفعلی
روزنامهنگاران،مدیرانمطبوعات،سیاستمدارانواحزابسیاسی،دانشجویان،
دستاندرکارانحرفههایمرتبطوفراترازهمةاینهاهرکسیمیتواندمخاطب
ایننمایشگاهباشد.هیچبرنامهایکهقادربهرفعنیازهایچنینطیفمتنوعی
ازمخاطبانباشد،وجودندارد.اصوالًدرچنینشرایطیهمیشهمیتوانمدعی
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عدمتوفیقنمایشگاهمطبوعاتدرتحققاهدافشبود.چنینتکثریدرمخاطبان
نمایشگاه،حاصلیجزآشوبواغتشاشوسردرگمیدرنظامبرنامهریزیواجرای
نمایشگاهنخواهدداشت.ازاینروبهنظرمیرسدکهبازاندیشیدرمخاطبشناسی
نمایشگاهیکیازضروریتریناقداماتدرنظامبرنامهریزیوسیاستگذاریآن

باشد.

چالش سوم: سیاست زد گی و سیاست زد ود گی از نمایشگاه مطبوعات
گرفتار هم و سیاستزدگی دچار هم درعینحال مطبوعات، نمایشگاه
سیاستزدودگیاستواینموضوعدرحالحاضربیانکنندةبخشمهمیاز
مسائلایننمایشگاهاست.سیاستازهمانابتدادرپیداوپنهاننمایشگاه،جایی
برایخوددستوپاکردهبود.نمایشگاهازیکسومتهمبهتبدیلشدنبهابزاری
برایپیشبرداهدافاصحابقدرتشدهوازسویدیگرمتهمبهایناستکه
اولویتهایتوسعه،درسالهایبعداز138۴،دچار از باخارجشدنسیاست

سیاستزدودگیشدهاست.
مطبوعاتدردنیایمدرن،بیشتررسانههاییسیاسیاند؛بنابراینقائلشدن
وجهسیاسیبرایپدیدةوابستهایهمچوننمایشگاهمطبوعاتادعایچندان
بهمراتب مطبوعات خود از مطبوعات نمایشگاه پذیرفت باید نیست. گزافی
نخست سالهای همان از را، سیاستزدگی این سرنخهای و شده سیاسیتر
نمایشگاهمطبوعاتمیتوانمشاهدهکرد.چنانکهبرخیاینسیاستزدگیرابه
فلسفةوجودیآنپیوندزدهومدعیآنندکهنطفةنمایشگاهمطبوعاتازهمان
ابتداسیاسیبستهشدهاست.ازنظراینافرادنمایشگاهمطبوعاتابزاریبرای

پیشبرداهدافدیپلماسیدرکشوربود.
انبارلوییباطرفداریازایندیدگاه،نمایشگاهمطبوعاتراازاساساقدامی
سیاسیمیداند.ویبراینباوراستکهمسئوالنجمهوریاسالمیدرپاسخ
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بهکشورهاییکهایرانرازندانبزرگروزنامهنگارانمعرفیمیکردند،اقدامبه
تأسیسوبرگزارینمایشگاهمطبوعاتکردندتانشاندهندکهبرخالفادعای
آناندرکشورروزنامههایمتعددیوجودداردوفضابرایفعالیتروزنامهنگاران

فراهماست)انبارلویی،مصاحبه(.
امادستةدیگریمعتقدنداگرچهنمایشگاهمطبوعاتممکناستبااهداف
پیشبرد برای ابزاری به ادامه در ولی باشد، نشده راهاندازی سیاسی آشکار
خواستههایمدیرانمربوطهودیگراصحابقدرتتبدیلشدهاست.دراینباره
خجیر،عضوهیئتعلمیدانشگاهسوره،توضیحمیدهدکهبارویکارآمدن
در را خود توانمندی دوره هر در که مطبوعاتیاند معاونتهای این دولتها
این فعاالن و خبرگزاریها مطبوعات، نه میدهند نشان مطبوعات نمایشگاه
حوزه)snn.ir/detail/News(.امابهگمانبرخیدیگر،دامنةسوءاستفادةسیاسی
ازنمایشگاهمطبوعات،محدودبهمسئوالننمایشگاهنبودهوبهدیگرمسئوالن
سیاسیکشورنیزتسرییافتهاست.براساسایندیدگاه،چهرههایخبریو
بهطورخاصمسئوالنومدیرانیکهاحتماالًدرطولسالبافرایندیپیچیده
از تابخشی بوده بارسانههایتأثیرگذارروبهرو ارتباط برقراری برای ودشوار
عملکردخودرا»رسانهای«یابهتعبیری»تبلیغ«کنند،باحضورچندساعته
اخبار از قابلتوجهی تعداد به را رسانهها مطبوعات، نمایشگاه راهروهای در
»اختصاصی«مهمانمیکنندکهخروجیآنهماننتیجهرابرایایشانبههمراه

.)jonoubnews.ir/fa/news(دارد
دکترعباساسدیدرانتقادیمشابهبیانمیکندکهنمایشگاهمطبوعات
یادگاریمسئوالنوصاحبانرسانهها برایگرفتنعکسهای بهمکانی فقط
ایران نمایشگاهمطبوعاتدر تبدیلشدهاستوهیچخاصیتدیگریندارد.
بهمانندیکبازارمکارهسیاسیمیماندکهرسانههاازفرصتبهوجودآمدهنهایت
استفادهرامیبرندودرمحلنمایشگاهبامسئوالنمختلفارتباطبرقرارمیکنند
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تابهاهدافسیاسیومنافعشخصیخودبرسند.ازاینجهتکمتربهمخاطبان
اصلییعنیبهمردمعادیتوجهنشانمیدهند.البتهحقهمدارندزیرارسانهها
سیاستزدهوبرایصاحبانشانبهسکویپرشیبرایرسیدنبهقدرتتبدیل

شدهاند.
آنهابهجایخدمتعمومی،درخدمتقدرتسیاسیواقتصادیهستند.
درحالیکهرسانههادرجوامعپیشرفتهبیشازآنکهاینگونهبهقدرتبچسبنداز
آنفاصلهمیگیرند.آنهاهموارهبهدنبالصاحباناصلیرسانههایعنیمخاطبان
هستند.درواقعدرجوامعپیشرفتهنمایشگاهرسانهها،محلیبراییافتننقاطقوت
وضعفرسانههامحسوبمیشود.آنهابااستفادهازاینفرصتهامیکوشند
تاذائقةمخاطبانرابشناسندوبراساسآنکیفیتخودراافزایشدهند.آیادر

نمایشگاهمطبوعاتایرانایناتفاقمیافتد؟
که میداند مقاماتی خودنمایی محل را مطبوعات نمایشگاه اسدی دکتر
نهتنهاکاریبرایرفعمشکالترسانههاوروزنامهنگارانانجامنمیدهند،بلکه
بهوعدههایدادهشدةخودهمعملنمیکنند.رسانههاهمدلشانبهاینخوش
استکهدونفرونصفیازمسئوالنازغرفههایشانبازدیدکردهاند.جایتأسف
استکهرسانههابرایدعوتازاستادانوپژوهشگرانبهغرفههایشانبهاندازة
دعوتازمسئوالنرقابتنمیکنندواینهمانآفتیاستکهنمایشگاهمطبوعات

.)snn.ir/detail/News(بهآنمبتالشدهاست
عالوهبرمواردیادشدهدرچنینفضاییامکاناستفادةاحزابوجریانهای
سیاسیازامکاناتوظرفیتهاینمایشگاهمطبوعاتنیزکاماًلمهیاستودر
دورههایبسیاریشاهداینبودهایمکهنمایشگاهتبدیلبهآوردگاهیبرایاحزاب
که برخی نظر از است ممکن وضعیت این است. شده سیاسی جریانهای و
اهدافسیاسیبراینمایشگاهقائلاندمطلوبباشدوحتینمایشگاهرافرصتی
برایایجادشورونشاطسیاسیدرجامعهتلقیکنند،امابرخیمعتقدنداگرچه
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نمایشگاهمیبایستمحلیبرایحضورمطبوعاتازهمةطیفهایسیاسیباشد
ولیاینبهمعنایاستفادةسیاسیازایناتفاقفرهنگینیست.ازنظراینافراد،
استفادةسیاسیازنمایشگاهبهمعنایسیاستزدگیآناستونمایشگاهنباید

موردسوءاستفادةسیاستوسیاسیونقرارگیرد.
اگرچهبهنظرمیرسدسیاستزدگیوجهغالبمسئلةسیاستدرنمایشگاه
مطبوعاتاست،اماتجربةسالهایاخیر،بهخصوصازسال1386بهبعد،نشان
میدهدکهسیاستدروجهیدیگرتوانستهاستتبدیلبهمسئلةنمایشگاه
بهعبارتی مطبوعات نمایشگاه از سیاستزدایی وجه این شود. مطبوعات
سیاستزدودگیازایننمایشگاهاست.اینمدعابیشترناظربراوضاعواحوال
مطبوعاتکشوردرسالهایپساز1386استکهخودمتأثرازشرایطسیاسی
چون حوادثی وقوع اصالحات، دورة سپریشدن با است. جامعه اجتماعی و
التهاب انتخاباتسال1388،توقیفبرخیازنشریاتوفروکشکردنشورو
سیاسیجامعه،بهنظردورهایازرکوددرفعالیتهایمطبوعاتیدرکشورشروع
شد.طبیعیاستکهاولینموجازتأثیراتاینوضعیت،پدیدههایوابستهای

چوننمایشگاهمطبوعاتراتحتالشعاعقراردادهاست.
درجمعبندیاینبخشبایدمتذکرشدکهاگرچهمطلوبوامکانپذیرنیست
نمایشگاهیعاریازسیاستداشتهباشیم،ولیمادامیکهاقداماتکنشگران
ذیربطگرفتارسیاستزدگییامتمایلبهسیاستزداییازنمایشگاهمطبوعات
باشد،نمایشگاهدچارآسیبشدهوکاراییخودراازدستمیدهد.نمایشگاه

مطبوعاتدرحالحاضردچارچنینآسیبیاست.

ارتباطی جد ید  د ر  چالش چهارم: بی اعتنایی به پیشرفت فناوری  های 
برنامه  های نمایشگاه مطبوعات

ارتباطجمعی،جهانی بهوسائل اعتنا بدون فرهنگی امروز،جهان درشرایط
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غیرقابلدرکاست.بنابرابنهرسازمانیکهدارایمأموریتیدراینزمینهاست،
ازاینرو کند. حوزه این به معطوف را خود فعالیتهای از بخشی باید ناگزیر
وزارتفرهنگوارشاداسالمیبهعنوانمتولیبخشفرهنگدرکشور،وظایف
خودرادرقالبمعاونتامورمطبوعاتیواطالعرسانیدرساختارتشکیالتیاین
وزارتخانهتعریفکردهاست.طراحی،تأسیسوبرگزارینمایشگاهمطبوعاتنیز

درزمانخوددرهمینچارچوبقابلدرکاست.
اینمعاونتدرچارچوببرنامههایحمایتیخودازرسانههایارتباطی،اقدام
بهبرپایینمایشگاهمطبوعاتکردتادرکنارتوسعهرسانهایکشور،بهامرتولید،
توزیعومصرفکنشگرانحقیقیوحقوقیاینحوزهیاریرساند.باوجوداین،
عنواننمایشگاهمطبوعاتوهمچنینمعاونتامورمطبوعاتی،اگرچهدرزمان
ارشاد و فرهنگ وزارت فعالیتهای نامگذاری برای مناسب عناوینی تأسیس،
بهنظر امروزدیگرچندانمناسب اما اسالمیدرحوزةرسانهبهشمارمیرفت

نمیرسد.
سازماندهیفعالیتهایوزارتفرهنگوارشاداسالمیذیلعنوانمعاونت
رسانه که گرفت شکل واقعیت این مبتنیبر واطالعرسانی مطبوعاتی امور
باتحوالت ولی بود. بهمطبوعات محدود تلویزیون،عمدتاً و رادیو بهاستثنای
فناوریدردنیایامروز،مفهومرسانهازانحصارمطبوعات،رادیووتلویزیونبیرون
آمدومفهومجدیدیبهخودگرفتکهبهظهوروبروزرسانههایدیجیتالی
درفضایاینترنتانجامید.بنابراینمطبوعاتفقطمصادیقکوچکواحتماالً
اهمیت نهتنهاکارکردو امروزمطبوعات ازآنهستند.درشرایط کماهمیتی
خودراتاحدودزیادیازدستدادهاست،بلکهباظهوررقبایقدرتمندیچون
شبکههایاجتماعی،درسراشیبیسقوطگرفتارشدهومیدانرابهرقباواگذار

کردهاست.
بایدیادآورشدکهانتخابناممطبوعاتبراینمایشگاهمطبوعاتوهمچنین
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معاونتامورمطبوعاتیواطالعرسانیدیگربههیچوجهمترادفبارسانههاینوین
ارتباطینیست.بهنظرمیرسدبافراگیرشدنرسانههاینوینارتباطی،دیگرزمان
آنفرارسیدهاستکهوزارتفرهنگوارشاداسالمیبابازنگریدرفعالیتهای
خودعنوانمناسبیرابرایمعاونتمطبوعاتیبرگزیندتاهمخوانیوسازگاری
بیشتریباواقعیترسانهدردنیایامروزداشتهباشد.نمایشگاهمطبوعاتدر
بهترینحالتخود،فقطپذیرایبخشیازرسانههایارتباطیاستکهآنهم
بهگمانبرخیکماهمیتترینبخشرسانههایارتباطیراتشکیلمیدهد.دکتر
نمایشگاه این نام که گفت مطبوعات نمایشگاه نام از انتقاد با اسدی، عباس
وافیبهمقصودنیست،چراکهدرایننمایشگاهفقطمطبوعاتوخبرگزاریها
حدودی تا و دیجیتالی رسانههای قبیل از رسانهها سایر بلکه ندارند، حضور
رادیووتلویزیونهمشرکتدارند.بنابراینبهتراستنامنمایشگاهمطبوعاتو
.)snn.ir/detail/News(خبرگزاریهابهنامدیگریمانندنمایشگاهرسانهتغییریابد
نمایشگاهمطبوعاتدرحالیکهدنیایرسانه،دچارتغییروتحوالتبنیادین
شدهوفناوریهایارتباطیبهنحوشگفتانگیزیفراگیرشدهاستنمایشگاهی
عقبماندهوقدیمیبهنظرمیرسد.نمایشگاهیکهبههیچعنوانباعالیقنسلی
کهاصطالحاً»دیجیتالبورن«نامیدهشدهاند،سازگارنیست.بایدپذیرفتکه
بخشیازعدمتوفیقنمایشگاهمطبوعات،محصولاینتأخیردرمادهومعنای
فناوریهایجدیدارتباطیاستواصراربرتداومشکلفعلیایننمایشگاه،فقط

بهتعمیقمشکالتیهمچونکاهشروزافزونبازدیدکنندهخواهدانجامید.

مشکالت  و  مطبوعات  نمایشگاه  اقتصاد ی  جاذبة  عد م  پنجم:  چالش 
واگذاری به بخش  غیرد ولتی

وابستگیتاریخینمایشگاهمطبوعاتبهنمایشگاهبینالمللیکتابتهرانباعث
شدهتاافراداغلبدرارزیابیهایخود،ایننمایشگاهرابانمایشگاهبینالمللی
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کتابتهرانمقایسهکنند.مدیرانوسیاستگذارانایننمایشگاهنیزاغلببا
و مدیران که میکنند مسیری پیمودن در سعی نمایشگاه آن از الگوبرداری

سیاستگذاراننمایشگاهکتابآنراانجامدادهیادرحالانجامآنهستند.
کاهشتصدیگریدولتیویابهعبارتیسپردنامورغیرحاکمیتیبهبخش
غیردولتی،رویکردیبرآمدهازسیاستکلینظاماستکهدولتهایمختلف

موظفبهاجراییکردنآنهستند.
دولتی بخش توسط ابتدا از که فعالیتی بهعنوان نیز مطبوعات نمایشگاه
طراحی،تأسیسواجراشده،مشمولاینقاعدهاست.وزارتفرهنگوارشاد
اسالمیدرسالهایاخیرسعیدرواگذاریامورغیرحاکمیتیخودبهبخش

غیردولتیداشتهاست.
حسینانتظامیدرآییناختتامیهبیستودومیننمایشگاهمطبوعاتبااشاره
بهعزموزارتفرهنگوارشاداسالمیدرواگذاریتماماموربرگزارینمایشگاه
80درصد امسال که کرد بیان مطبوعات صنفی نهادهای به آینده سال در
برنامهریزیهاازسویصنوفانجامشد.ویحمایتازبخشخصوصیرارویکرد
عمومیدولتوازجملهسیاستهایوزارتفرهنگوارشاداسالمیعنوانکرد
وباتأکیدبراینکهبسیاریازسیاستهاباتدبیردکترروحانیاتخاذشدهاست
گفت:درسهسالگذشتههیچمجوزرسانهایبرایبخشهایدولتیصادرنشد

تاامکانحضوربخشخصوصیفراهمشود.
بااینحالاگرچهفرایندواگذاریاموربهبخشغیردولتیدرموردنمایشگاه
ولی بوده، مواجه اخیر درسالهای نسبی موفقیت با تهران کتاب بینالمللی
پیشبرداینطرحدربارةنمایشگاهمطبوعاتچندانسادهوراحتبهنظرنمیرسد.
حمایت در دولتی بخش بیانگیزهبودن اینباره، در جدی مشکل اولین
این است. مطبوعات نمایشگاه برگزاری در مشارکت برای بخشخصوصی از
با نمایشگاهبرخالفنمایشگاهبینالمللیکتابتهرانکهامکانفروشکتاب
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نیست.فروش برخوردار قابلتوجهی مالی ازگردش دارد، را باال مالی گردش
محصوالتمطبوعاتیجایگاهمهمیدرایننمایشگاهنداشتهوبهنظرمیرسد،
برخالفنمایشگاهبینالمللیکتابتهرانکهدرصدقابلتوجهیازفروشساالنة
بنگاههایانتشاراتیرابهخوداختصاصمیدهد،ایننمایشگاهبهلحاظدرآمدزایی

سهمچندانیدرفروشساالنةبنگاههایمطبوعاتیندارد.
فلسفةحمایتدولتهاازفعالیتهایفرهنگی،کمکبهتأمینبخشیاز
هزینههاییاستکهبخشغیردولتیفاقدانگیزهیاناتواندرتأمینآنهاست.
تأمینچنینهزینههاییدریکاقتصادمبتنیبربازارفقطبااینتوجیهانجام
میشودکهسرانجامروزیاینفعالیتهاتوجیهاقتصادیخواهدداشتوبخش
غیردولتیانگیزههایالزمبرایمشارکتصددرصدیبرایبرگزاریآنهاپیدا
خواهدکرد.حمایتهایدولتازفعالیتهایفرهنگیدرمنطقبازاربایدچنان

باشدکهدرنهایتبهبینیازیآنهاازاینحمایتهابینجامد.
درچنینچارچوبینمایشگاهمطبوعات،حداقلدرشکلفعلیآن،ازشانس
آن برگزاری و تقبلهزینهها به تمایلی اینکهبخشخصوصی برای چندانی
داشتهباشد،برخوردارنیست.بهنظرمیرسدحداکثرمشارکتقابلتصوربرای
بخشغیردولتیدرنمایشگاهمطبوعاتمشارکتدرمدیریتاجراییبهشرط

تأمینهزینههایآنازسویدولتباشد.
نیست. راحت و ساده چندان عمل در هم حد این در واگذاری البته
واگذاریهاییازایندستمستلزماعتماددولتبهنهادهایصنفیمرتبطاست.
موضوعیکهزمینةآندررابطةدولتونهادهایصنفیمطبوعاتچندانمهیا
حوزة در ریشهدار صنفی نهادهای نبود به برخی یکسو از نمیرسد. بهنظر
مطبوعاتکشوراشارهمیکنندوبرخیدیگرنیزمعتقدندنهادهایصنفیموجود
تواناییانجامفعالیتهایینظیربرگزارینمایشگاهمطبوعاتراندارند.عباسی
انارکی،ضمناشارهبهفعالیتهایواگذارشدهبهبخشغیردولتیمعتقداست
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کهدرحالحاضرکشورفاقدنهادهایصنفیفراگیردرحوزةمطبوعاتاست
وصنوفموجودنیزفاقدتجربةکافیبرایبرگزارینمایشگاهمطبوعاتاست

)انارکی،مصاحبه(.

گفتار د وم: چند  سناریوی پیشنهاد ی
سناریوی اول: تعطیلی نمایشگاه

نمایشگاهمطبوعاترامیتوانیکنمایشگاهکاماًلایرانیوبدونحتییکمشابه
اگر که میکند متبادر ذهن به را اینسؤال دیدگاهی چنین نامید. خارجی
نمایشگاهمطبوعاتنمایشگاهیضروریودارایکارکردمفیداست،چراهیچ
نشانیازآندرسایرنقاطدنیاپیدانمیشود؟آیاواقعاًتنهاماایرانیهاهستیمکه
برگزاریچنیننمایشگاهیبهذهنمانخطورکردهاست؟سؤالهاییازایندست
ضرورتتأملدربرگزاریایننمایشگاهرابهماگوشزدمیکند.آیاواقعاًبرگزاری
چنین برگزاری دلیلی هر به اگر یا است؟ اجتنابناپذیر مطبوعات نمایشگاه
نمایشگاهیاجتنابناپذیراستآیانمیتوانبهروشیدیگربهاهدافتعیینشده

براینمایشگاهمطبوعاترسید؟
و ازمهمترینضرورتها یکی را کارکرد مقولة کارکردگرا، جامعهشناسان
دالیلتداومیکپدیدهمیدانند.مرتندرسنخشناسیرفتارهایاجتماعی،یکی
ازانواعرفتارهاینابهنجاررااستفادةمومنانهازوسائلیمیداندکهدیگرتأثیری

درتحققاهدافتعریفشدهبرایآنوجودندارد.
نمایشگاه برگزاری که معتقدند مطبوعات نمایشگاه منتقدان از برخی
مطبوعاتدرحالحاضرتبدیلبهنوعیمناسکبروکراتیکشدهاستکههیچ
چارچوبی چنین در ندارد. کشور در مطبوعات و رسانهها توسعة برای نفعی
محمودرضاامینی،مدیرعاملخبرگزاریموج،ضمناشارهبهاینکهنمایشگاه
مطبوعاتدرشکلبرگزاریفعلیخودخروجیکاملوقابلاعتناییندارد،اظهار
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کرد:ایننبودخروجیمسألهامسالنمایشگاهمطبوعاتنیستوماسالهاست
.)farhangemrooz.com(کهباآنمواجهیم

انگیزة اندکاندک باعثشدهاستکه نمایشگاه این عدمکارکردمناسب
مؤسسههایرسانهایبرایحضوردرنمایشگاهکاهشیابدواینسؤالمطرح
شودکهاگرنمایشگاهمطبوعاتجایگاهونقشیدرتوسعةمطبوعاتوفضای
رسانهایکشورندارد،چرابرتداومآنمیبایستاصرارورزید؟محمدعلیوکیلی،
معتقداستکهرسانههاتمایلچندانیبهشرکتدرنمایشگاهمطبوعاتندارند.
ویدربیانعلتآنعنوانمیکندکهعدماستقبالرسانههاازایننمایشگاهنه
بهخاطربیاعتمادیبهسیاستهایامروزرسانهها،بلکهبهخاطرجایگاهیاست

.)farhangemrooz.com/news(کهبراینمایشگاهمطبوعاتقائلشدهاند
امابرخیبااساسبرگزارینمایشگاهمطبوعاتمخالفاندواینرویدادراامری
بدونکارکردوازهویتافتادهمیدانند.فرشادمهدیپور،مدیرمسئولروزنامة
صبحنوگفتوگویخودراباخبرنگارمهردرآسیبشناسینمایشگاهمطبوعات
بایدتعطیل را نمایشگاهمطبوعات آغازمیکندکه»بهنظرمن اینعبارت با
کنند«وادامهمیدهد:نمایشگاهمطبوعاتاساساًبهعنوانپدیدهایمستقلزاده
نشد؛درآنسالهاکهنمایشگاهکتابدرمحلدائمینمایشگاههایتهرانبرگزار
میشد،پیشنهادیمطرحشدکهدرحاشیةایننمایشگاه،نمایشگاهیهمبرای
مطبوعاتایجادشود.بعدهاهمدردورهایتصمیماشتباهیگرفتهشدمبنیبر
اینکهنمایشگاهمطبوعاتازنمایشگاهکتابجداشودوایناتفاقافتاد.وی
میافزاید:ایندرشرایطیبودکهمطبوعاتنهمخاطبخاصیداشتکهبتواند
آنهاراجایدیگریببردونیزدلیلیوجودنداشتکهمطبوعاتکهبخش
زیادیازگیشهرابهخوداختصاصدادهاست،برایخودشنمایشگاهمستقلی
داشتهباشد.نکتةدیگراینکهماجشنوارهایبهنامجشنوارهمطبوعاتداشتیمکه
درآنآثاراهالیمطبوعاتعرضهمیشدوبهمنتخبانهمجوایزیدادهمیشد.
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اماهمینجشنوارةمطبوعاتکهدرواقعمقدمةتشکیلنمایشگاهمطبوعاتبود،
درسالهایاخیربهدلیلآنکهکارکردخودشراازدستدادهبودونمیتوانست
همةتوانمندیهایسپهررسانهایکشوررانمایندگیوازبهترینهاقدردانی
نمایشگاهمطبوعاتکهدیگریکشیر کند،تعطیلشد.درحالیکههمچنان

بییالودُمواشکمیشدهبود،بهحیاتنباتیادامهداد.
اینکارشناسحوزةرسانهبابیاناینکهکتابوروزنامهبهعنواندورسانة
چاپیشناساییمیشوندوبههمیناعتبار،مطبوعاتهمدرحاشیةنمایشگاه
کتابخودشراجادادهبود،میگوید:اولیناتفاقیکهبعدازجداشدننمایشگاه
که بود این داد، رخ مطبوعات نمایشگاه برای کتاب، نمایشگاه از مطبوعات
مخاطبآنبهشدتاُفتکرد.حالاینکهزمانیکهایندوباهمبرگزارمیشدند،
مردمیکهبهدیدنبزرگترینرویدادفرهنگیکشوریعنینمایشگاهکتابتهران

میرفتند،بهنمایشگاهمطبوعاتهممیرفتندوازآندیدنمیکردند.
نداشته مأموریتمشخصی ابتدا از نمایشگاهمطبوعات اینکه بیان با وی
سیاست هم کتاب نمایشگاه از مطبوعات نمایشگاه جداسازی سیاست و
شکستخوردهایبود،معتقداست:اصراربرتداوماینسیاستشکستخوردهو
تحمیلهزینههایگزافبهرسانههاـکهقاطبةآنهاگرفتارمشکالتیمالیاند
ودراموراتجاریخودماندهاندـبرایحضوردرنمایشگاهمطبوعات،هدررفت
آشکارسرمایههایمالیوانسانیاست.منمعتقدممعاونتمطبوعاتیوزارت
فرهنگوارشاداسالمیهمانطورکهجسارتوشجاعتبهخرجدادوجشنوارة
مطبوعاتراتعطیلکرد،جسارتبهخرجبدهدونمایشگاهمطبوعاتراهم

تعطیلکند.
مطبوعات نمایشگاه برگزاری میدهد: ادامه نو صبح روزنامة مدیرمسئول
پاسخگویهیچنیازیازمطبوعاتورسانههانیست،بهجزنیازبهخودنماییو
مطرحکردنرسانههاکهالبتهایننیازاصاًلوجهیندارد.رسانهبایدباکار،عمل
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وخروجیخودشنهاینکهباتعدادبیشترمهمانهادریکغرفةچندمتریدر
هشتروزبرگزارینمایشگاهمطبوعاتبامخاطبارتباطبرقرارکند)همانجا(.

چنینوضعیتیبرخیرابهاینباوررساندهاستکهزمانتعطیلینمایشگاه
دیگرچندانمنطقی نمایشگاهی برگزاریچنین و است فرارسیده مطبوعات
بهنظرنمیرسد.اینموضوعدریکیازگزارشهایتحلیلیکهدربارةبرگزاری
نمایشگاهبیستمنوشتهشده،بهنحودیگریانعکاسیافتهاست.نویسندهگزارش
مذکورمدعیاستکهنمایشگاهمطبوعاتمدتهاستکهکارکرداصلیخودرا
ازدستدادهواینطوربهنظرمیرسدکهاگرسالهایبعدبرگزارنشودچیزی

بهعالمرسانهاضافهیاکمنخواهدشد)همانجا(.
عالوهبردالیلمذکوریکیازدالیلیکهعمدتاًذکرمیشودوشایدازنظر
استداللکنندگانمهمتریندلیلنبودچنیننمایشگاهیدردیگرنقاطجهان
این است. مطبوعات توزیع و نمایش برای سنتی سازوکارهای داشتن باشد،
سازوکارهاهمانچیزیاندکهاصطالحاًدکههایمطبوعاتینامگرفتهاند.دکتر
بهروزبهزادی،روزنامهنگارپیشکسوتوجانشینسردبیرروزنامةاعتماددربازدید
مطبوعات نمایشگاه در آنچه میگوید مطبوعات نمایشگاه بیستویکمین از
دیدهمیشود،درکیوسکهایمطبوعاتهمبهاشکالجمعوجورترمیتواندید؛
بدینمعناکهشماریازنشریههارامیتواندردکههایفروشمطبوعاتازنظر

.)ibna.ir/fa/doc/shortint(گذراند
ایناستداللمبتنیبراینفرضاستکهچونکارکردنمایشگاهمطبوعات
کمکبهنمایشوتوزیعمطبوعاتاستباوجودسازوکارهایجاافتادهوآزمایش
نمایشگاه چون ابزارهایی از استفاده مطبوعاتی، دکههای چون پسدادهای
را آن جلوی وقت اسرع در میبایست و بوده منابع اتالف مطبوعاتبهمنزلة
گرفت.موافقانایندیدگاهبیانمیکنندبهتراستمنابعمالیاختصاصیافتهبه
برگزارینمایشگاهمطبوعاتصرفتوسعةکمیوکیفیدکههایروزنامهفروشی
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شود.
نمایشگاه کارکردهای که است پذیرفتنی درصورتی استداللی چنین
مطبوعاترامحدودبهنمایشوتوزیعنشریاتبدانیم.استداللیکهبههیچوجه
انارکی، عباسی نیست. پذیرفتنی مطبوعات نمایشگاه برگزارکنندگان نظر از
کارکردهایمتنوعیبرایایننمایشگاهقائلاستکهعرضهوتوزیعمحصوالت
مطبوعاتیفقطیکیازآنهاست.ویباورداردمردم،مسئوالنواصحابرسانه
سهرکناصلینمایشگاهمطبوعاتهستندکههریکازسهحوزةمذکوردارای
کارکردهاییاست.ایندیدگاهمیگویدنمایشگاهمطبوعاتفرصتکمنظیرو
مغتنمیاستبرایاصحابقدرتوسیاستتابتوانندازتمامظرفیترسانهای
کشوردریکبازةزمانیمحدودودرمکانیمعینبرایپیشبرداهدافسیاسی
خودبیشترینبهرهراببرند.اینفرصتبهنحومتقابلبرایاصحابرسانهنیز
فراهماستتابااستفادهازترافیکحضورمسئوالنیکهدسترسیبهآنهادر
دیگرایامسالناممکنیابهسختیامکانپذیراستواردگفتوگوشدهوبهتولید
محتوابرایرسانههایخودبپردازند.ازاینمنظرنمایشگاههمچنینفرصتیاست
تارسانههابتوانندازطریقبرقراریارتباطبامسئوالن،مذاکراتمفیدیبرای
رفعمشکالتخودباآنهاداشتهباشند.بازاریابیمحصوالترسانهای،کشف
استعدادهایناشناختهوجدید،تعاملاهالیمطبوعاتبایکدیگروایجادشورو
نشاطسیاسیدرجامعهازدیگرکارکردهاییاستکهاینمقاممسئولبهآنها

اشارهمیکند)عباسیومهرابی،مصاحبه(.
این ناکارایی مبتنیبر مطبوعات نمایشگاه تعطیلکردن میرسد بهنظر
بایدمتذکر البته اقتصادمطبوعاتمخالفانبسیاریدارد. بهبود نمایشگاهدر
شداستداللطرفدارانتعطیلایننمایشگاهمحدودبهاقتصادمطبوعاتنیست.
برایمثالسیدفریدقاسمی،پژوهشگرتاریخمطبوعات،کهخودازبنیانگذاران
ایننمایشگاهبهشمارمیرود،معتقداستکهفضایجدیدفناوریهایارتباطی،
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ضرورتبرگزارینمایشگاهمطبوعاترادرشکلفعلیازبینبردهاست)قاسمی،
مصاحبه(.سعیدتقیپورنیزبااشارهبهضرورتتوجهبهتغییروتحوالتجدیددر
عرصةارتباطات،ضمنردضرورتبرگزاریفیزیکینمایشگاهمطبوعاتمعتقد
بهبرگزاریآنالینایننمایشگاهاست)تقیپور،مصاحبه(.عالوهبراین،سردبیر
روزنامةرسالتنیزازمنظریدیگرمعتقدبهعدمضرورتبرگزارینمایشگاه
مطبوعاتاست.ویبااشارهبهاینکهنمایشگاهمطبوعاتکارکردخودراازدست
دادهوبهاهدافخودنرسیدهاستوهمچنینکمکیهمبهتوسعةمطبوعاتدر
کشورنمیکندبهدفاعازایدةتعطیلنمایشگاهمیپردازد)انبارلویی،مصاحبه(.
همچنینبرخیبااشارهبهتغییروتحوالتبهوجودآمدهدرمادهومعنای
رسانهوحاکمشدناینترنتورسانههایدیجیتالیدرجهان،برگزاریفیزیکی
نمایشگاهمطبوعاتراجایزندانستهوبافرضکارکردیبودننمایشگاهمطبوعات
برای وضرورتی کرد برگزار آنالین بهصورت را آن میتوان که باورند این بر

برگزاریفیزیکیایننمایشگاهوجودندارد.
سیدفریدقاسمیضمننقدچنینادعاییکهعدهایمیگویند،کاریکه
نمایشگاه20سالپیشمیتوانستانجامدهد،بهمددابزارهایجدیدارتباطی
دیگرامروزکاراییندارد،اینجملهراهمدرستهمنادرستمیداند.ازاینجهت
بایدبهسمتبرگزارینمایشگاههایآنالینوبرخطحرکت درستاستکه
کردونادرستاستچونتارسیدنبهایننقطهفاصلةزیادیوجوددارد.ما
نبایدبادیدنافراددوروبرخودمانکهاحتماالًگوشیهوشمنددارند،برای
شهرستانها در بهخصوص رسانه اصحاب از بسیاری کنیم. صادر حکم همه
باالخره باگوشیهایچندمیلیونیکارکنند. ندارندکه اصاًلدرآمدآنچنانی
هستیم؟ هم ما بگویند و کنند مطرح را خودشان کجا شهرستانی نشریات

.)farhangemrooz.com/news(
موافقانتعطیلنمایشگاهمطبوعاتدالیلزیادیبرایاثباتنظرخودبیان
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این برگزارنکردن برضرورت فناوری و اقتصادی بُعد از آنهاعمدتاً میکنند.
نمایشگاهتأکیددارند.امابهنظرمیرسدهزینههایسیاسیتعطیل،منافعپنهان
عواملذینفعازبرگزاریایننمایشگاهوکارکردهایپنهاناجتماعی،سیاسیو

فرهنگینمایشگاهدرعملکفهرابهنفعموافقانسنگینکردهاست.

سناریوی د وم: برگزاری د ر قالب جشنواره
برای پیشنهادی گزینههای از یکی اولیه، شکل همان به نمایشگاه برگزاری
برونرفتازمسئلةنمایشگاهمطبوعاتاست.نمایشگاهمطبوعاتدراصلایدهای
فرعیبودکههمراهباجشنوارةمطبوعاترشدوتوسعهیافت.بهنظرمیرسدپس
ازتأسیسجشنواره،مسئوالنوقتبهتکاپوافتادندتادستاوردهایمطبوعاتی
رابهجذابیتهایجشنوارهبیفزایند.تقدمجشنوارهبرنمایشگاهامریزمانیو
همامریموجهبود.برگزاریهمزمانجشنوارهونمایشگاهمطبوعات،ارتباط
مردمواصحابرسانهرابانمایشگاهمطبوعاتازرابطهایداوطلبانهواختیاری
مجموعة این، عالوهبر بود. کرده تبدیل الزامی نسبتاً و رابطهایساختاری به
نمایشگاهوجشنوارةمطبوعاتدرکنارهمکلیتیبامعناتررابهوجودآوردهبود.

بااینحالبرخیدرانتقادبهپیشنهادهاییازایندست،معتقدندکهجشنوارة
مطبوعاتمشکالتبسیاریداشتهوگرهزدنسرنوشتنمایشگاهمطبوعاتبه
جشنواره،بهمثابةبستنگارینمایشگاهبهاسبیاستکهخیلیپیشمردهاست.

سناریوی سوم: تکمیل طرح اولیه یا نمایشگاه رسانه های ارتباطی
زمانة در که است رسانه از مفهومی یا برداشت محصول مطبوعات نمایشگاه
فعالیتحمایتی ازچندین یکی نمایشگاه این بود. منطقی و قابلدرک خود
دولتازحوزةرسانهدرکشوراست.ازآنجاکهفضایمفهومیرسانهدرسالهای
هرگونه بود، مطبوعات به محدود نمایشگاه این راهاندازی و طراحی نخست
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فعالیتحمایتیدولتازحوزةرسانهدرعملمحدودبهمطبوعاتباقیمیماند.1
برایناساساگروزارتفرهنگوارشاداسالمی،براساسوظایفذاتیخود،
میخواستنمایشگاهیدرحوزةرسانهبرگزارکند،نامایننمایشگاهبهناگزیر
نمایشگاهمطبوعاتمیشد.اکنونباتوجهبهوظایفذاتیوزارتفرهنگوارشاد
اینزمینه اقداماتحمایتیدر از برپایینمایشگاهیکی اگربپذیریم اسالمی،
است،پسبایدبادرنظرگرفتنتغییروتحوالتبهوجودآمدهدرمادهومعنای
رسانهبهتعریفیازرسانهدستیابیمکهازجامعیتقابلقبولیبرخوردارباشد.

و مطبوعات از فراتر معنایی امروز دنیای در رسانه اجمالی، نگاه یک در
حتیفراترازرسانههایارتباطجمعیدارد.انواعجدیدیازرسانهدرایندوره
پدیدآمدهکهعمدتاًبربسترفناوریهایدیجیتالمیتوانندتعریفشوند.اگر
دیجیتالیشدنرامهمترینتغییردرمادةرسانهتلقیکنیم،مهمترینتغییردر
معناومفهومرسانهفروریختناستیالیرسانههایجمعیوتودهایودرعوض
تعاملیبودنشاناست. فراگیرشدنرسانههاییاستکهمهمترینویژگیآنها
بُعد اجتماعیدر بُعدمادیوشبکههای ارتباطیکوچکهوشمنددر وسائل
معناییازمهمترینمصادیقرسانهدردنیایامروزهستند.دردنیایامروزشیوع
رسانههایغیرجمعیچناناستکهرسانههایجمعی،همچونمطبوعات،دیگر

جایگاهچندانمهمیدربینرسانههایارتباطیندارند.
اینسخنبدینمعناستکهاگرزمانیرسانهداللتیجزمطبوعاتنداشت
و ندارد بینمفهومرسانهومطبوعاتوجود انطباقی بههیچوجه امروزهدیگر
داللتدورتراینسخنآناستکهاگرزمانییکسازماندولتیهمچونوزارت
ازرسانههای برایحمایت بروظایفذاتیخود، بنا ارشاداسالمی، فرهنگو

1 .البتهبااینتوضیحرادیووتلویزیونچونمتولیمعینیداشتنددرحوزةوظایف
وزارتفرهنگوارشاداسالمیقرارنمیگرفتندولذاباآگاهیازایننکتهرسانهدز

حوزةاختیاراتوزارتفرهنگوارشاداسالمیمحدودبهمطبوعاتبود.
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ارتباطیاقدامبهتأسیسمعاونتمطبوعاتیمیکرددیگرمجازبهانجامچنین
اقداماتی،بامستمسکحمایتازرسانههایارتباطینیست.

درچنینشرایطیاگروزارتفرهنگوارشاداسالمیهمچنانبرایحمایت
ازرسانههایارتباطی،عالقهمندبهبرگزارینمایشگاهاستبایدبهجاینمایشگاه
مطبوعات،نمایشگاهرسانههایارتباطیرابرگزارکندکهمطبوعاتفقطبخشی
ازاینرسانههارابهخوداختصاصمیدهند،بخشیکهبهاحتمالزیادچندان
بزرگهمنیست.بهاعتقادموافقانبرگزارینمایشگاهمطبوعات،ایننمایشگاه
همچنانضروریوکارکردیاست،ولیهنگامیکارکردمفیدیبرایجامعة
رسانهایکشورخواهدداشتکهبهمفهومجدیدرسانهتوجهشود.عباسعبدی
دراینزمینهمیگویددرحالحاضرمطبوعاتبهتنهایینمیتواننددرایران
باررسانهرابهدوشبکشند.فضایمجازیسهمونقشبیشتریپیداکردهو
بنابراینبایدایننمایشگاهرابهسویمطبوعاتوفضایمجازیسوقداد.یعنی
بهجاینمایشگاهفعلیبایدنمایشگاهرسانهبرگزارشودومطبوعاتجزئیازآن
باشد.ایننمایشگاهذیلسیاستکلیدولتدرخصوصتوسعةرسانهایمعنادار
خواهدبود.درچنیننمایشگاهیبایدبهابعادمختلفرسانههمچوناقتصاد،

فناوری،مخاطب،آموزشو...توجهشود)عبدی،مصاحبه(.
اینایدهاگرچهطرفدارانپروپاقرصیدارد،ولیمنتقدانیهمدارد.حسن
نمکدوستتهرانی،روزنامهنگارواستادارتباطاتدردانشگاه،بااشارهبهتغییرات
مادیومعناییدرحوزةرسانههایارتباطیمعتقداستباوجوداینتغییرات،
نمایشگاهمطبوعاتهمچنانبایدباقیبماند.ویباتقسیمرسانههایارتباطی
بهحرفهایوغیرحرفهایمعتقداستکهنمایشگاهمطبوعاتعرصةرسانههای
ارتباطیحرفهایاستواگردولتدرصددبرگزارینمایشگاهیاستکهشامل
رسانههایارتباطیغیرحرفهاینیزمیشودنبایدمرزهایحرفهایوغیرحرفهای
رادرهمآمیزد.بهاعتقادویدولتبهتراستنمایشگاهخاصرسانههایارتباطی
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غیرحرفهایرابرگزارکندتانمایشگاهیمتشکلازهردو)نمکدوستتهرانی،
مصاحبه(.

انتقال به حاشیه یا نمایشگاه فناوری های ارتباطی و  سناریوی چهارم: 
صنایع وابسته

پیشنهادبرگزارینمایشگاهفناوریهایارتباطیوصنایعوابستهبهجاینمایشگاه
مطبوعاتاگرچهبهظاهرپیشنهادیعجیببهنظرمیرسد،ولیپیشنهادبیراهی
باموضوعمحتوای نمایشگاهی برگزاری افراد، از ایندسته بهنظر نیست. هم
مطبوعاتبهدالیلیهمچونعدمسوددهیبرایجامعةمطبوعاتکشور،بحران
گسترش و مطبوعاتی دکههای فراوان، کوچک نمایشگاههای وجود مخاطب،
فناوریهایمبتنیبراینترنتکهدسترسیبهمحتوایمطبوعاترابرایجامعه
بسیارآسانوکمهزینهکردهاستبهشکلفعلیبرایجامعةمخاطبانسودی
دربرنداردوبهتراستهدفگذاریآنمعطوفبهنیازهایجامعةمطبوعاتکشور

باشد.
یکیازپیشنهادهایمطرحشدهدراینزمینهبرگزارینمایشگاهکسبوکار
فعالیتهای پیشنهاد این براساس است. فعلی نمایشگاه بهجای مطبوعاتی
به مربوط فعالیتهای چون مواردی شامل مطبوعات کسبوکار نمایشگاهی
تأمینمحتوایمطبوعات،آمادهسازیوپردازششکلینشریات،ارائةخدمات
پشتیبانیازنویسندگانوروزنامهنگاران،ارائةخدماتنرمافزاریدرزمینههای
پیشنهاد این براساس است. ازاینقبیل مواردی و پشتیبانی و اداری اجرایی،
ازآنها ایننمایشگاهشاملگروههایشغلیاستکهبرخی شرکتکنندگان
ارائهدهندگانخدمات توزیعکنندگانمطبوعاتدرسطحکشور، از: عبارتاند
جابهجاییباروبستههایمطبوعاتیدرسطحکشور،ارائهدهندگانخدماتپیش
و کاغذ فروشندگان و واردکنندگان وابسته، وسایرخدمات ازچاپ،صحافی
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مقوا،ارائهدهندگانخدماتمالیوتأمینکنندگاناعتباربرایناشراننشریات
وسایرفعالیتهاوصنوفمرتبطبامطبوعات،ارائهدهندگانخدماتبیمههای
تجاریبرایحملونقلمواداولیهومحصوالتمطبوعاتی،ارائهدهندگانخدمات
مطبوعاتی، فعاالن و کارکنان برای درمانی و تکمیلی اجتماعی، بیمههای
قبیل از مطبوعات برای تبلیغاتی آگهیهای تأمینکنندگان و تولیدکنندگان
کانونهایتبلیغاتی،ارائهدهندگانخدماتآموزش،مشاورةمدیریتکسبوکار،
حقوقی،مالی،خدماتاستانداردسازیوبهبودفرایندهاوامثالآن،ارائهدهندگان
خدماتاینترنتیوتأمینکنندگانپهنایباندومیزبانیاینترنت،ارائهدهندگان
خدماتشبکهونرمافزاربرایدفاترنشریات،ارائهدهندگانخدماتنرمافزاری
برخطیانرمافزارهاینشرالکترونیکازقبیلافزونههایتلفنهمراهیاسایتهای

اینترنتی.
پیشنهادهاییازایندستبهدلیلاینکهنمایشگاهمطبوعاتراازمحتواتهی
میکندبهسادگیمقبولجامعةمطبوعاتیکشورواقعنمیشود.امابهنظرمیرسد
بااضافهکردنچنینپیشنهادیبهنمایشگاهمحتوامحورفعلی،میتوانانتظار
داشتتأثیرگذاریوفایدةنمایشگاهبرایاهالیمطبوعاتبیشترشودوعالوهبر

اینحضورفناوریهایمرتبطبهجذابیتهاینمایشگاهفعلیبیفزاید.
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فصل چهارم
تالش برای برون رفت از مسئله
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گفتار اول: چند  الزام راهبرد ی برای نمایشگاه مطبوعات
الزامهایراهبردیکهازآنهامیتوان،دریکادبیاتپارسنزی،تحتعنوان
متغیرهایالگویینامبرد،بهنوعیپیشنیازهایتدوینهرگونهراهبرددرخصوص
نمایشگاهمطبوعاتاست.بهعبارتیدیگرقبلازهرگونهسیاستگذاری،تکلیف
سیاستگذاربایدباچندمسئلهروشنشودتابتواندسیاستهایموردنظرخود
رادرچارچوبیروشنتدوینکند.دراینپژوهشالزامهایراهبردیموردنظررا

درقالبپنجمتغیرالگوییتوضیحخواهیمداد.
اینمتغیرهایالگوییعبارتنداز؛دولتی/غیردولتی؛فرهنگی/اقتصادی؛ملی/

بینالمللی؛تهران/شهرستان؛وخاص/عام.

الزام اول: د ولتی/  غیرد ولتی
نمایشگاهمطبوعاتهمچوننمایشگاهبینالمللیکتابتهران،فعالیتیدولتی
استکهدرچارچوبسیاستهایحمایتیوزارتفرهنگوارشاداسالمیاز
مطبوعاتکشورطراحی،تأسیسوبرگزارشدهاست.امااینحمایتدولتینیز
همچوندیگرفعالیتهایحمایتیدولت،درچارچوبیقابلفهماستکهازآن
میتوانتحتعنوانفلسفةحمایتهایدولتیازفعالیتهایفرهنگییادکرد.

این از دولتها حمایت ضرورت و فرهنگی فعالیتهای فرهنگ، اقتصاد
نام بازار شکست را آن اقتصاددانان که است پیشفرضی مبتنیبر فعالیتها،
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نهادهاند.براساساینانگارهقاعدهوقانوناقتصادمبتنیبرعرضهوتقاضادربازار
آزاددربارةکاالهاوخدماتفرهنگیناکارآمداستدراینبارهاعتمادبهبازارمنجر
بهعدمتولیدکاالهاوخدماتمناسبفرهنگیبهاندازةکافیخواهدشدوجامعه

ازاینبابتزیانخواهددید.
اینقاعدهدربارةفعالیتهایفرهنگیچوننمایشگاهمطبوعاتنیزصادق
ایننمایشگاهبرایبخشغیردولتیوضرورت اقتصادی است.نداشتنجاذبة
تداومارائةچنینخدماتیبرایجامعهلزومحمایتدولتازبرگزاریآنراآشکار
رابهمنزلةدخالت فعالیتی ازچنین دولت نفسحمایت اگر ازاینرو میکند.
دولتدرکموکیفآنتلقیکنیم،نمایشگاهمطبوعاتنمایشگاهیدولتیاست
وبهنظرمیرسدکهدرچارچوبانگارههایاقتصادفرهنگیچنیننیزبایدبماند.
امااگرتمایزیبینحمایتودخالتقائلباشیم،بهنظرمیرسدبهرغملزوم
حمایتدولتازبرگزارینمایشگاهمطبوعاتایننمایشگاهمیتواندنمایشگاهی
غیردولتینامیدهشود.درچنینبرداشتیدولتصرفاًاسپانسرنمایشگاهاستو
بهاندازةدیگراسپانسرهامجازبهبهرهبرداریمادیومعنویازنمایشگاهاست.
درایننگاهسازمانهایغیردولتیهمچوناصناف،سیاستگذارانومجریان
نامشروطو بودوحمایتدولت، نمایشگاهمطبوعاتخواهند بهرهبرداراصلی
حمایتازاصلبرگزارینمایشگاهتلقیمیشود.نکتةمهمدراینبارهلزوموجود

اصناففراگیروکارامددرحوزةموردمطالعهاست.

الزام د وم: فرهنگی/ اقتصاد ی
متغیرالگوییفرهنگی/اقتصادیسرمنشأمجادالتبسیاریدرحوزةفعالیتهای
فرهنگیهمچوننمایشگاهمطبوعاتبودهاست.بدونشکفرهنگفینفسهامری
غیراقتصادیاست،ولیوقتینهباخودفرهنگ،بلکهباتجلیاتمادیآنتحت
عنوانکاالهاوخدماتفرهنگیسروکارداریم،بُعداقتصادینیزدرفرهنگظهور
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میکند.حالدرچنینچارچوبیاینسؤالمطرحاستکهنمایشگاهمطبوعات
چگونهفعالیتیاستوچهسمتوسوییبایدداشتهباشد؛فرهنگیااقتصاد؟

به اگر اما ندارد. وجود اینسؤال به سادهای پاسخ هیچگونه بدونشک
سادهسازیواقعیتدراینبابمجازباشیمبایدگفتهشودکهنمایشگاهمطبوعات
مبتنیبر اینسخن باشد. بایدهمچنین و است فرهنگی اقتصادی فعالیتی،
اهداف است. شده گرفته درنظر مطبوعات نمایشگاه برای که است اهدافی

احصاشدهعبارتنداز:
1.کمکبهارتقایسطحمطالعةمطبوعاتدرجامعه)هدفآشکار(؛

2.معرفیظرفیتهاوتازههاینشرمطبوعاتدرکشور)هدفپنهان(؛
3.کمکبهبهبوداقتصادمطبوعات)هدفپنهان(؛

۴.کمکبهبرقراریارتباطبیناهالیمطبوعات،مردمومسئوالن)هدفپنهان(؛
5.پیشبرددیپلماسیفرهنگی)هدفپنهان(؛

6.کمکبهایجادشورونشاطسیاسیدرجامعه)هدفپنهان(.
همانطورکهمشاهدهمیشوداهدافنمایشگاهاهدافیفرهنگی/اقتصادیاندو
هرگونهراهبردیبایدتضمینکنندةایندومتغیرباشد.درحالیکهاهدافکمک
بهبهبوداقتصادمطبوعاتومعرفیظرفیتهاوتازههاینشرمطبوعاتدرکشور
ارتقایسطح به اهدافدیگریهمچونکمک اقتصادیاست. اهدافیآشکارا
سوادرسانهایدرجامعه،کمکبهبرقراریارتباطبیناهالیمطبوعات،مردمو
مسئوالن،پیشبرددیپلماسیفرهنگیوکمکبهایجادشورونشاطسیاسیدر

جامعهاهداففرهنگیبهشمارمیروند.

الزام سوم: ملی/ بین المللی
نمایشگاهمطبوعاتهنوزنتوانستهاسترویکردخودرادرقبالبینالمللیبودنیا
بینالمللینبودنتثبیتکند.دردورههایبسیاریایننمایشگاهعنوانبینالمللی
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راباخودیدکمیکشیدوفقطدرچندسالاخیراینعنوانازنامنمایشگاه
حذفشدهومعلومنیستکهطیسالهایآیندهاینعنواندوبارهجاییدرتابلو

نمایشگاهبرایخوددستوپانکند.
درحالیکهحتییکنمایشگاهمطبوعات،مشابهآنچهکهدرایرانبرگزار
میشود،درخارجازکشوروجودنداردشایدسخنگفتنازنمایشگاهبینالمللی
نمایشگاه بینالمللیشدن نتیجة کمترین باشد. بلندپروازانه کمی مطبوعات
مطبوعاتشایداینباشدکهامکانمقایسةسطوحکمیوکیفیمطبوعاتدر
کشورراباهمتایانخارجیفراهممیآورد.عالوهبراینامکانتبادلتجربیاتو
استفادهازالگوهایموفقخارجیرامیتوانازمزایایمحتملحضورمطبوعات

خارجیدرنمایشگاهمطبوعاتتلقیکرد.
تجربةحضوربرخیازمطبوعاتخارجیدرایننمایشگاهآنچنانناموفق
لقایش به را آن بینالمللیعطای عنوان باحذف نمایشگاه بودکهمسئوالن
بخشیدند.بهنظرمیرسدحضورچندنشریةخارجیکهاغلبازنشریاتدرجة
چندمبودهاند،گرهیازمشکالتمطبوعاترادرکشوربازنکردهوبازنمیکند.
اماواقعیتایناستکهنمایشگاهمطبوعاتپدیدهایکاماًلایرانیاستوظهور
وبسطآننیزبرپایةنیازهایحوزةمطبوعاتکشورشکلگرفتهاست.ازاینرو
هرنوعحضوریازنشریاتخارجیبایدمبتنیبرطرحمسئلهازمطبوعاتکشور

باشد.
نمایشگاهمطبوعاتدرچارچوبسیاستهایتوسعهایرسانهدرکشورشکل
گرفتهوهرگونهحضورخارجیبایدمبتنیبرکارکردتوسعهایبرایاینحوزه
باشد.درچنینچارچوبیبسیاریازکنشگرانحوزةمطبوعاتکشورضمن
عدماعتقادبهضرورتبینالمللیشدننمایشگاهمطبوعات،معتقدندکهاستفاده
ازچهرههایسرشناسبینالمللیدرحوزةمطبوعاتدرکارگاههایآموزشی،

میتواندنقشیدرتوسعةرسانهایکشورداشتهباشد.
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الزام چهارم: تهران/ شهرستان
برگزارینمایشگاهمطبوعاتدرتهرانباعثشدهتابرخیباطرحایدةعدالت
فرهنگیپیشنهادکنندکهایننمایشگاهبهصورتدورهایدراستانهابرگزار

شود.
باواقعیتهای ایدهایاستکه ایدهبهرغمظاهرعدالتمحورانةخود، این
اینحوزهسازگاریچندانیندارد.اوالًنمایشگاهمطبوعاتدرمقیاسیمنطقهای
سالهاستکهدراستانهایکشوردرحالاجراستواستانهایکشورنیزاز
چنینامتیازیبرخوردارند.ثانیاًبایدتوجهداشتنقدنمایشگاهمطبوعاتازمنظر
عدالتتوزیعیزمانیموجهاستکهراهحضورمطبوعاتاستانیدرایننمایشگاه
بستهباشد،ولینهتنهااینگونهنیستبلکهسیاستهایتشویقیدرعملامکان

حضورآسانآنهادرایننمایشگاهرافراهمآوردهاست.

الزام پنجم: خاص/ عام
نمایشگاهمطبوعاتدرشکلفعلیخودنمایشگاهیمحدودواختصاصیاست
کهفقطبرخیازرسانههاراشاملمیشود.اگرچهدرسالهاینخستچنین
بود،اماباتغییروتحوالتفناوریوظهوررسانههایجدیدارتباطیبرخیاین
پیشنهادرامطرحمیکنندکهبهتراستبهجایعنوانفعلیازگزینة»نمایشگاه

رسانههایارتباطی«استفادهشود.
بهنظرمیرسدکهدرسالهاینخستبرپایینمایشگاهمطبوعات،مطبوعات
عنوانیفراگیربرایهمةرسانههایارتباطیموجود،بهاستثنایصداوسیما،بود.
بنابرایناگرقراربودنمایشگاهبهمثابةیکاقدامحمایتیازطرفدولتبرگزار
شودبیگماننمایشگاهمطبوعاتعنوانیرسابرایآنبهشمارمیرفت.اماظهور
بهنظرمیرسد رادگرگونکردهاست. اینوضعیت ارتباطیجدید رسانههای
حمایتازتوسعةرسانههادرکشورباتابلوییکهعنوانشنمایشگاهمطبوعات
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باشددیگرموجهنباشد.

گفتار د وم: باز  اند یشی د ر فلسفة وجود ی یا چارچوبی برای طراحی یک 
نمایشگاه جد ید 

نمایشگاهمطبوعاتدرشکلفعلیآنفلسفةوجودیخودراازدستدادهودر
چنینوضعیتیتعطیلآنپیشنهادیغیرعقالنینیست.دکتریوسفخجیر،
مدیرگروهارتباطاتدانشگاهسوره،بااشارهبهمسئلةفقدانسیاستوراهبرددر
برگزارینمایشگاهازابتداتاکنونمعتقداستکهبایدبهاینسؤالپاسخدادکه
سیاستهاوراهبردهایبرگزارینمایشگاهمطبوعاتدرکشورچیست؟کارکرد

.)snn.ir/detail/News(ویژةایننمایشگاهدرسالهایاخیرچهبودهاست؟
میکند: بیان چنین نمایشگاه این سابق مدیران از یکی را مسئله این
مهمترینمشکلاینگونهنمایشگاهها،تکراربدونتوجهبهاهدافاولیةآنهاست.
باید برگزارشد، درجامعه نشریات برایمطرحکردن نمایشگاهمطبوعات اگر
ببینیمآیاهنوزهمآندغدغهباقیاستیانه!اگرنیستببینیممسئلةامروز
مطبوعاتماچیستوبرایآنچارهایبیندیشیم.حتیاگرقرارشدنمایشگاه
وجود دیگر که مسائلی نه باشد روز مسائل حل به ناظر باشد داشته تداوم
ندارند.بنابراینمهمترینچالشپیشروینمایشگاه،بیهویتیوفقدانهدف
ادامه بهکارخود باهمیندستورکارفعلی اگر واستراتژیمشخصاستو
دهدجزبیمخاطبیواتالفمنابعهیچآیندهایدرانتظارآننیست)اشعری،
مصاحبه(.یکیدیگرازسیاستگذارانومدیراناسبقمعاونتامورمطبوعاتی
واطالعرسانی،نیزبااشارهبهاینمسئلهمعتقداستکهنمایشگاهمطبوعات
کارکرداولیةخودراازدستدادهوسنتگرایانهبهتکرارروشهاومناسکی
میپردازدکهمتناسببااهدافاولیةنمایشگاهطراحیشدهبودوباواقعیتهای

امروزحوزةمطبوعاتمناسبتچندانیندارد)محمدزاده،مصاحبه(.
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این به هم مطبوعات نمایشگاه تعطیل پیشنهاد عملیاتیکردن بااینحال
سادگیهاامکانپذیرنیستودشواریهایخاصخودرادارد.واقعیتایناست
کهتعطیلنمایشگاهدارایهزینههایسیاسیقابلتوجهیاستکههیچدولتی
بهآسانیتنبهپرداختچنینهزینههایینخواهدداد.همنشینیحوزةمطبوعات
باحوزةسیاستوسیاستزدگینمایشگاهمطبوعات،تعطیلآنراتبدیلبه
چالشوحتیننگیسیاسیبرایهردولتیخواهدکرد.برایناساسپرداخت
اینهزینهها،درچارچوباقتصادقدرت،غیرعقالنیمینمایدواینوضعیت،
تعطیلنمایشگاهرااگربهگزینهایناممکنتبدیلنکند،بهگزینهایبسیاردشوار

تبدیلخواهدکرد.
نمایشگاهدرشکلفعلیاشازفلسفةوجودیخوددورشدهواینوضعیت
اگرچهممکناستتاحدودیمعلولسیاستزدگیوبرنامهگریزیمدیراناین
حوزهباشد،اماواقعیتایناستکهتغییرشرایطمحیطینمایشگاه،بهویژهفضای
ناکارآمدکردهاست.اگرزمانی فناورانه،بخشزیادیازآنفلسفهراکهنهو
رسانهمفهومیبودکهمصادیقآنمحدودبهنشریاتکاغذی،خبرگزاریهاو
رادیووتلویزیونمیشدوبالتبعرسالتوزارتفرهنگوارشاداسالمینیزدر
حوزةرسانهمنحصربهمطبوعاتوخبرگزاریهابود،امروزهدیگربههیچعنوان
چنیندرکودریافتیازرسانهواقعگرایانهنیست.تغییراترخدادهدرمعناو
مادةرسانهباعثشدهتابازاندیشیدروظایفوزارتفرهنگوارشاداسالمیدر
حوزةرسانهکاماًلضروریجلوهنماید.جعلعباراتیهمچوننمایشگاهمطبوعات
وحتیمعاونتامورمطبوعاتیواطالعرسانی،براینشاندادنفعالیتهایاین
وزارتخانهدرحوزةرسانه،اگرچهدرزمانخودموجهبودولیبهنظرنمیرسد
کهچنینعبارتهاییدرشرایطامروزتوصیفکنندةوظایفاینوزارتخانهدر
اینحوزهباشد.دردنیایامروزمطبوعاتفقطبخشکوچکیازفضایمفهومی
چون تابلوهایی از استفاده نظر این از و میدهند اختصاص خود به را رسانه
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نمایشگاهمطبوعاتومعاونتمطبوعاتیبههیچوجهبیانگرحوزةرسانهنیست.
چشمهارابایدشست،جوردیگربایدنگاهکرد.آویزانبودنبهفلسفهایقدیمیو
تاریخمصرفگذشتهبرایکاردرحوزةمطبوعاتونمایشگاهمطبوعاتجزیک
مناسکگراییناکارآمدهیچمعنایدیگریندارد.تادیرنشدهبایدبهفکرترسیم
فلسفهایجدیدبراینمایشگاهمطبوعاتبودکهبامعناومادةرسانةامروزی
متناسبوسازگارباشد.درچنینشرایطیبایدباحفظبخشهایکارکردیو
مفیدفلسفةاولیه،دراندیشةترسیمفلسفهایجدیدبراینمایشگاهمطبوعاتبود.
بدونشکاگرقراراستکهنمایشگاهمطبوعاتبههردلیلیبماندوازمحل
اعتباراتحمایتیاینوزارتخانهارتزاقکند،اینماندگاریبایدبهنحویذیل
وظایفذاتیوزارتفرهنگوارشاداسالمیتوجیهپذیرباشد.ازمیانوظایف
مختلفاینوزارتخانهارتقایسطحمصرفمحصوالتفرهنگیاهمیتیمحوری
دارد.برایناساساگربخواهیمفلسفهایبراینمایشگاهمطبوعاتدستوپاکنیم،
پیشبرددیپلماسیفرهنگیازطریقنمایشگاهمطبوعاتنمیشود.ارتقایسطح
مصرفرسانههایابهعبارتیدقیقترافزایشسطحمطالعةمطبوعاتدرجامعه
تبدیلبههدفیذاتیوفلسفةوجودیبرایایننمایشگاهمیشود.بدونشک
محوریتاینهدفبهمعناینفییاانکاردیگراهدافهمچونبهبوداقتصادرسانه
یاپیشبرددیپلماسیفرهنگیوایجادشورونشاطسیاسیدرجامعهنیست.
بااینحالایناصلمهمبایددرهمهحالسرلوحةکارمدیرانوسیاستگذاران
نمایشگاهقرارداشتهباشدکهتحتهیچشرایطینبایدهدفذاتییافلسفة

وجودینمایشگاهتحتالشعاعایناهداففرعیقرارگیرد.
نمایشگاهمطبوعاتپدیدهایاستکهدرداماننمایشگاهبینالمللیکتاب
تهرانمتولدورشدیافتهاست.اینویژگیباعثشدهتامتولیانایننمایشگاه
سیاستهاواهدافآنراجداازسیاستهاواهدافنمایشگاهتعریفکنند.مثاًل
وجهفروشگاهینمایشگاهبینالمللیکتابتهرانباعثشدهتاجذببازدیدکننده
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تبدیلبهیکیازاهدافوسیاستهایاصولیایننمایشگاهشودونمایشگاه
مطبوعاتنیزسعیداشتهتاباالگوگیریازاینشیوهواهمیتبخشیبهفروش
سیاست، یک بهمثابة را بازدیدکننده جذب مطبوعاتی مؤسسههای تولیدات
سرلوحةفعالیتهایخویشقراردهد.اماشکینیستسیاستهاینمایشگاه
از کتاب بینالمللی نمایشگاههای دیگر که نیست سیاستهایی تهران کتاب
کتاب،سیاست بینالمللی مهم نمایشگاههای از بسیاری در کنند. پیروی آن
فروشکتابوجذببازدیدکنندهیادرمجموعةسیاستهاینمایشگاهیآنها
جایینداردیاازاهمیتبسیارکمیبرخورداراست.دربسیاریازنمایشگاههای
بینالمللیکتابباحذفیاکمرنگکردنوجهفروشگاهیوحرکتبهسوی
تأمیننیازهاینشرحرفهایتوانستهاندبهدنبالجذببازدیدکنندگانحرفهای
از را خود سریعتر هرچه باید نیز مطبوعات نمایشگاه میرسد بهنظر باشند.
نمایشگاهبینالمللیکتابتهرانرهاکندواگرهممیخواهدازنمایشگاهکتابی
الگوبرداریکند،بهدنبالگزینههایدیگریهمچوننمایشگاهکتابفرانکفورت،
قرار آنها ارزیابی مبنای بازدیدکنندگان تعداد که باشد آنها نظایر یا لندن
نگیرد.درچنیننمایشگاههاییاقتصادکاالیفرهنگیموردعرضه،نهمبتنیبر
فروشمستقیمکهمبتنیبرفعالیتهاییاستکهامکانتعامالتاقتصادیرابین
کنشگرانآنحوزهفراهمآوردهودرنهایتبهافزایشگردشمالیدرآنحوزه
کمکمیکند.برایناساسنمایشگاهیکهدرحوزةرسانههایارتباطیفعالیت

میکندبایدبهطورجدیبهمقولةاقتصادرسانهتوجهداشتهباشد.
فلسفةجدیدبراینمایشگاهمطبوعاتبایدمبتنیبرچهاراصلباشد؛اصل
روزنامهنگاریحرفهای؛ وشکلیابی نیازهایحرفهایمطبوعات به توجه اول:
اصلدوم:توجهبهتغییروتحوالتمفهومیدرمعنایرسانهوظهوررسانههای
جدیدیکهنهتنهاازرسانههاییچونمطبوعاتوخبرگزاریهادرمیدانرقابت،
جلوافتادهاند،بلکهعرصهرانیزبرآنهاتنگکردهاند؛اصلسوم:اقتصادرسانه؛و
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اصلچهارم:ارتقایسرانةمطالعةمطبوعاتدرجامعهوبهتبعآنافزایشسطح
سوادرسانهایجامعه.

درچنینچارچوبیهرگونهسیاستگذاریوبرنامهریزیباید1.بهمفهوم
جدیدرسانهمتعهدباشدونهصرفاًمطبوعاتوخبرگزاریها؛2.اگرچهنمایشگاه
بایدهمچنانجذابیتهاییبرایتودةمردمداشتهباشد،اماکانونبرگزارکنندگان
نمایشگاهنهتودةمردمکهبازدیدکنندگانحرفهایاینحوزهباشد؛3.بهسمت
تأثیرگذاریمثبتبرافزایشسوادرسانهایجامعهحرکتکند؛۴.فضایمطبوعات
وجامعةسیاسیـنهادسیاستوجامعةمدنیـبهگونهایتجدیدساختارو
افزایشظرفیتبدهدکهامکانشکلیابیروزنامهنگاریحرفهایرافراهمکند.
بایددانستهنگامینمایشگاهمطبوعاترونقمییابدکهمطبوعاترونقیافته
که فضایی در دارد. قرار مطبوعات ذیل در مطبوعات نمایشگاه درواقع باشد.
مطبوعاتایرانازمنظرنهادی،قانونیوساختاریدچارعقبماندگیاند،سخن
ازبهینهسازی،روزآمدسازیوکارایینمایشگاهمطبوعاتبهدورازعقالنیتاست.
نمایشگاهمطبوعاتمشاهده رامیتواندر چراکهشکلومحتوایمطبوعات
کرد.بهسخندیگرنمایشگاهمطبوعاتآینةمطبوعاتکشوراست.اقدامبرای
بهبودنمایشگاهمطبوعاتبدونبازسازیجایگاهمطبوعاتایران،فعالیتیدرحد

رتوشکردنمشکلخواهدبود.
درپایانپیشنهادیراارائهخواهیمکردکهبهنظرنگارندهسازگاریبیشتری
بااینفلسفهداشتهودرچارچوبالزامهاییاستکهبایدمورداعتنایهرگونه

سیاستگذاریبراینمایشگاهباشد.

گفتار سوم: به سوی نمایشگاه روزنامه نگاری حرفه ای و بازار رسانه
واقعیتایناستکهبرگزارینمایشگاهمطبوعاتدرشکلومحتوایفعلیبسیار
پرمسئلهوبهزعماغلبمصاحبهشوندگانعملیبیهودهاستکهتعطیلآننهتنها
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صدمهایبهتوسعةمطبوعاتدرکشورنمیزند،بلکهباصرفهجوییدرهزینههای
برگزاری،دستدولترادرحمایتمؤثرترازمطبوعاتبازترمیکند.

طرحایدةتعطیلنمایشگاهمطبوعاتاگرچهمبتنیبردالیلیتأملپذیراست،
امابهنظرمیرسدازپختگیالزمبرخوردارنیست.بهرغموجودانتقاداتجدی،
برگزارینمایشگاهمطبوعاتهنوزطرفدارانپروپاقرصیدارد.هنوزهستندافرادی
کهمعتقدندنمایشگاهمطبوعاتباهمینشکلومحتوا،دارایکارکردهایمثبتی
برایحوزةرسانهدرکشوراست.عالوهبراینبسیارینیزباعدولازایدةانقالبی
تعطیلنمایشگاهباارائةایدههایاصالحی،دلدرگرورفعنقایصایننمایشگاه
داشتهومعتقدندکهباانجاماصالحاتیمیتواننمایشگاهراازیکفعالیتصرف

مناسکگرایانهبهفعالیتیمفیدبرایتوسعةرسانهدرکشورتبدیلکرد.
البتهدراینبارهبایدازمقاومتدولتنیزبهمثابةنیروییواقعیدرجلوگیری
ازتعطیلنمایشگاهغافلنبود.دولتهاهمچوندیگرکنشگرانذینفعدارای
اهدافومنافعیدرنمایشگاهمطبوعاتهستندکهتعطیلشآنهاراازرسیدنبه
چنیناهدافومنافعیمحروممیکند.کارکردهایسیاسینمایشگاهمطبوعات
بهآنقدرتیسیاسینیزبخشیدهاستکهدرصورتتعطیلازچنینقدرتی
موافقان ازآنجاکه موارد، این همة از گذشته کرد. خواهد استفاده بقا برای
برگزارینمایشگاهمطبوعاتخودصاحبرسانهاندوازقدرترسانهبرخوردارند،
تمامتالشخودرابرایانتقادازتعطیلکنندگاننمایشگاهوحتیبدنامکردن
آنهابهکارخواهندبستوکمتردولتیحاضراستچنینبهایگزافیرابپردازد.
نمایشگاه تعطیل ایدة که میشود باعث ازایندست دالیلی و دالیل این
مطبوعاتدرعملبختچندانیبرایعملیاتیشدننداشتهباشد.لذابهتراست
بهجایطرحچنینایدةبنیادبرافکنانهایبهفکرایدههایاصالحیبود.ویژگی
پیشنهادیبرایآیندةنمایشگاهیکهامروزباعنواننمایشگاهمطبوعاتبرگزار
میشود،داشتننامیمتفاوتباعنوانفعلیومتناسببامأموریتیاستکه
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برایآندرنظرداریم.همانطورکهدربخشهایقبلیتوضیحدادهشدعنوان
نمایشگاهمطبوعات،عنوانیقدیمیاستودرشرایطکنونیدربرگیرندههمة
ابعادیاحتیمهمترینابعادمعناییومفهومرسانهنیست.درعنوانپیشنهادی
باید»رسانه«جای»مطبوعات«قرارگیرد.یعنینمایشگاهمطبوعاتبهنمایشگاه

رسانههایارتباطیتبدیلشود.
1.ویژگیبعدینمایشگاهپیشنهادیآیندهنوعنگاهیاستکهبهمخاطب
دارد.بهنظرمیرسد،باتوجهبهجداییمکانیوزمانیازنمایشگاهبینالمللیکتاب
تهران،تکرارحضورانبوهبازدیدکنندگاندرنمایشگاهمطبوعاتبهماننددورةاول،
دیگرنهامکانپذیراستنهحتیچندانمطلوب.حضورانبوهبازدیدکنندگان
با ابتدایی،محصولهمزمانیوهممکانی درنمایشگاهمطبوعاتدردورههای
نمایشگاهبینالمللیکتابتهرانبود.نمایشگاهمطبوعات،اگرمیخواهدسهمی
درتوسعةرسانهایکشورداشتهباشدبایدنقطةکانونیتمرکزشنهتودةمخاطبان
بیشکلوبیهدف،بلکهمخاطبانحرفهایحوزةرسانههایارتباطیباشد.چنین
خصوصیتینمایشگاهراازیکفعالیتغیراقتصادیبهفعالیتیتبدیلمیکندکه

حجمزیادیازگردشمالیحوزةرسانههایارتباطیرادربرخواهدگرفت.
2.مفهومرسانههایارتباطیاگرچهمفهومیباداللتهایگستردهدردنیای
امروزاست،اماازنظربرخیازکارشناسان،حضورهمةانواعرسانههایارتباطی
درنمایشگاهپیشنهادیناممکناست.نمکدوست،باتفکیکساحترسانههای
ارتباطیحرفهایازغیرحرفهایمعتقداستکهجایگزیننمایشگاهفعلیباید
محدودبهرسانههایارتباطیحرفهایباشد.ویبااشارهبهتفاوترسانههای
ارتباطیحرفهایوغیرحرفهایمعتقداستکهاگرالزمباشدبایدنمایشگاهی
همبرایغیرحرفهایهابرگزارشودوفقطپسازبرگزاریچنددورهوانجام
بررسیهایالزممیتوانبهبرگزارینمایشگاهیفکرکردکهدربرگیرندةهمة
رسانههایارتباطی،اعمازحرفهایوغیرحرفهایباشد)نمکدوست،مصاحبه(.
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امکانپذیراستو بهمفهومروزنامهنگاریحرفهایدرچنینچارچوبی توجه
روزنامهنگاریحرفهاینیزازآنجابهرسالتیبرایایننمایشگاهووزارتفرهنگ
وارشاداسالمیتبدیلمیشودکهدردنیایفعلیتکثرلجامگسیختهرسانههای
ارتباطیبهنوعیهرجومرجدردنیایرسانهانجامیدهکهغیرقابلاعتمادبودن
اخبارواطالعاتاولیننتیجهایاستکهازآنحاصلمیشود.بهنظرمیرسدکه
نمایشگاهجایگزیننمایشگاهمطبوعاتبیشازهمهبایدذیلمفهومروزنامهنگاری

حرفهایخودراسازماندهیوبازیابیکند.
با مرتبط ارتباطی فناوریهای فعلی، نمایشگاه جایگزین نمایشگاه در .3
روزنامهنگاریحرفهایهمبایدجایگاهیبرایحضورداشتهباشند.اینویژگی
این حضور میرسد بهنظر و بخشید خواهد نمایشگاه به زیادی جذابیتهای
فناوریهابهانهایبرایجذبعالقهمندانبهاینفناوریها،خصوصاًگروههای
نوجوانوجوانانباشد.افزودناینویژگیبهنمایشگاهازیکسونمایشگاهرابا
تحوالتجهانیحوزةرسانههایارتباطیهمسوخواهدساختوازسویدیگر

تاحدودیایننمایشگاهراازبحرانمخاطبوبازدیدکنندهبیرونخواهدبرد.
۴.توجهبهاقتصادرسانههایارتباطیوروزنامهنگاریحرفهایوجهدیگری
نبایدازچشمسیاستگذاراندرطراحیجدیدنمایشگاهدوربماند. استکه
و... لندن فرانکفورت، نمایشگاههایکتاب نمیتواندمثل اگر چنینکارکردی
نقشیبنیادیدربرپایینمایشگاهداشتهباشدبایدحداقلیکیازارکانبنیادین

ایننمایشگاهباشد.
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منابع
و مطبوعات نمایشگاه پانزدهمین غرفهداران از نظرسنجی .)1387( نظام کمیل، بهرامي

خبرگزاریها،تهران،دفترمطالعاتوتوسعةرسانهها.
ــــــــــ)1388(.نظرسنجیازبازدیدکنندگانشانزدهمیننمایشگاهمطبوعات،تهران،دفتر

مطالعاتوتوسعةرسانهها.
هفدهمین خارجی بخش غرفهداران و بازدیدکنندگان از نظرسنجی .)1390( ــــــــــ

نمایشگاهمطبوعاتوخبرگزاریها،تهران،دفترمطالعاتوبرنامهریزیرسانهها.
رسانه،س۴،ش1.

رسانه،س۴،شپیاپی16.

رسانه،س۴،شپیاپی17.

رسانه،س۴،شپیاپی21.

رسانه،س۴،شپیاپی25.
نظرسنجیازبازدیدکنندگاندومیننمایشگاهمطبوعات)بیتا(.تهران،مؤسسةملیمطالعات

وسنجشافکارعمومی.
ملی مؤسسة تهران، .)1380( مطبوعات نمایشگاه هشتمین ازبازدیدکنندگان نظرسنجی

مطالعاتوسنجشافکار.
نظرسنجیازبازدیدکنندگانبیستودومیننمایشگاهمطبوعات)1388(.تهران،مؤسسةملی

مطالعاتوسنجشافکار.
نظرسنجیازبازدیدکنندگانسیزدهمیننمایشگاهمطبوعات)1385(.تهران،دفترمطالعاتو

توسعةرسانهها.
نظرسنجیازغرفهدارانسیزدهمیننمایشگاهمطبوعات)1380(.تهران،دفترمطالعاتوتوسعة

رسانهها.
دفترمطالعاتوتوسعةرسانهها)بیتا(.فصلنامةمطالعاتیوتحقیقاتیوسائلارتباطجمعی
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رسانه،تهران،دفترمطالعاتوتوسعةرسانهها،شپیاپی25.
2،ترجمةعلیاکبرفرهنگی،احتشامرشیدیوانسیه تاوز،روث)1393(.اقتصادفرهنگی،ج1ـ

ابری،تهران،نشردانژه.
یانگ،ایونولیزاکوئین)1396(.راهنماینگارشگزارشراهبردی:راهنماییبرایمشاوران
سیاستگذاری،ترجمةعلیرضاکرمانیومانیساسانیپور،تهران،خانةکتابایران.
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پیوست شمارة 1: پرسشنامه
1.شناساییفلسفةوجودی،ضرورتواهدافنمایشگاه:

الف(بهنظرشمافلسفةوجودینمایشگاهمطبوعاتچهبود؟
ب(بنیانگذارانایننمایشگاهبهدنبالتحققچهاهدافیبودند؟
2.بررسیعملکردنمایشگاهوشناسایینقاطقوتوضعفآن:

الف(باتوجهبهشناختیکهازدورههایبرگزارشدةنمایشگاهدارید،فکرمیکنید
ایننمایشگاهتاچهاندازهدرنیلبهاهدافخودموفقبودهاست؟چرا؟توضیح

دهید.
ب(مهمتریننقاطقوتوضعفنمایشگاهمطبوعاتراچهچیزهاییمیدانید؟

ج(ازنظرشماچالشهایفراروینمایشگاهمطبوعاتکدامند؟
3.تحلیلچشماندازنمایشگاهوجهتگیریآیندةنمایشگاه:

الف(اگرنمایشگاهباهمیندستورکارفعلیبهکارخودادامهدهد،چهآیندهای
درانتظارآناست؟

باتوجهبهشناختیکهازعملکردوتغییروتحوالتمحیطینمایشگاه ب(
مطبوعاتدارید،ضرورتتداومآنراچگونهارزیابیمیکنید؟آیابرگزاریاین

نمایشگاه،درشکلومحتوایفعلی،تأثیریدرتوسعةرسانهایکشوردارد؟
ج(باتوجهبهتغییروتحوالتمحیطی،بهویژهتغییروتحوالتدرحوزةفناوری،
چهتغییراتیبایددرفلسفهواهدافنمایشگاهایجادشودتاایننمایشگاهبتواند

درتوسعةرسانهایکشور،درآینده،تأثیرگذاریبیشتریداشتهباشد؟
۴.تدوینراهبردها:

الف(یکیازسیاستهایمهمدولتکاهشتصدیگریدولتیوسپردنامور
غیرحاکمیتیبهبخشهایغیردولتیاست.بهنظرشمااجرایاینسیاستدربارة
نمایشگاهمطبوعاتتاچهاندازهعملیودرخدمتتوسعةرسانهایکشوراست؟
ب(بسیارینمایشگاهمطبوعاتراهمچونانتشارمطبوعاتفعالیتیفرهنگیـ
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اقتصادیتعریفمیکنند.بهنظرشماکدامیکازایندوبُعددربارةایننمایشگاه
ازاهمیتبیشتریبرخورداراست؟وچرا؟

ج(برخیازمنتقدانویژگیداخلیبودننمایشگاهمطبوعاترابهعنوانیکنقطه
ضعفتلقیمیکنند.آنهامعتقدندکهنمایشگاهمطبوعاتمیبایستبهصورت

بینالمللیبرگزارشود.بهنظرشمااینانتقادتاچهاندازهدرستاست؟
د(برگزارینمایشگاهمطبوعاتدرتهرانباعثشدهتابرخیباطرحایدةعدالت
فرهنگیپیشنهادکنندکهایننمایشگاهبهصورتدورهایدراستانهابرگزار
شود.شماتاچهاندازهبااینایدهموافقید.لطفاًدالیلموافقتیامخالفتخود

راتوضیحدهید.
ه(نمایشگاهمطبوعاتدرشکلفعلیخودنمایشگاهیمحدودواختصاصیاست
اینوضعیتاگرچهدرسالهای راشاملمیشود. ازرسانهها کهفقطبرخی
آغازینقریببهواقعبوداماباوقوعتغییروتحوالتدرحوزةفناوریوظهور
رسانههایجدیدارتباطیبرخیپیشنهادمیکنندکهبهتراستبهجایعنوان
فعلیازعنوان»نمایشگاهرسانههایارتباطی«استفادهشود.لطفاًنظرتانرادر

اینبارهبیانکنید.
5.راهکارهایپیشنهادیبرایبرونرفتازمشکالتوارتقایکیفیتنمایشگاه:

باتوجهبهنقاطقوتوضعفنمایشگاهمطبوعاتبهنظرشمامهمترین الف(
راهکارهایبرونرفتازمشکالتکنونیکدامند؟

باشیمکهدر نمایشگاهی بهدنبال باشیمو آیندهنگرتر اگربخواهیمکمی ب(
توسعةرسانهایکشورمؤثرترباشد،مهمترینراهکارهایپیشنهادیشماکدامند؟
6.درپایاناگرنکتهایهستکهدراینگفتوگومطرحنشدوشمامایلبهطرح

آنهستیدبفرمایید.
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پیوست شمارة 2: مصاحبه ها
گزید ة مصاحبه با محمد جعفر محمد زاد ه

نمایشگاههامعموالًبهعلتوجودیکنقصبهوجودمیآیندومثاًلدرنمایشگاه
است این مشکل اما است. بوده کتاب توزیع سیستم نقص این تهران کتاب
کههرچهمیگذردهدفاولیهیاهماننقصاولیهفراموشمیشود.وهمین
نکتهقابلتعمیمبهنمایشگاهمطبوعاتنیزاست.کشوردچارانقالبشدهبود
اینکه برای نمایشگذاشتهمیشد. به میبایستمطبوعاتوعملکردآنها
نشاندهیمچهمقدارنشریهومطبوعهداریمبایدچهکارانجامدهیم؟اولاینکه
بهساماندهینمایشگاههایکوچکومطبوعاتییعنیدکههایروزنامهفروشی
بپردازیمودوماینکهازبسترخودمطبوعاتبرایمعرفیمطبوعاتاستفاده
و برگزاریجشنواره به عادت آن کنار در و عوامل این بهنظرمن میکردیم.

همایشدرکشورماباعثبنیانگذارینمایشگاهمطبوعاتبودهاست.
بهنظرمننمایشگاهمطبوعاتبهخودیخودچیزیبرایدیدنندارد.هدف
ارتباطیمعرفیشوند، بودهاستکهجدیدترینرسانههای این ایننمایشگاه
بتوانیمتوانمندیهایمانرامعرفیکنیم،مردمباروزنامهنگارانوقلمبهدستان
تخصصی نشستهای بپردازیم، دانشگاه روزنامهنگاری آموزش به شوند، آشنا
برگزارکنیم،تاریخمطبوعاتراارائهدهیم،وبهنمایشفضاهایجدیدرسانهای

درجهانومعرفیرسانههایجدیدارتباطیبپردازیم.
توجه نمایشگاهها باید کردهایم. توجه کیفیت به عمدتاً نمایشگاهها در ما
خاصیبهمعرفیرسانههایتولیدکنندةمحتواداشتهباشند؛محتواهایباکیفیت.
دردورةمدیریتمننمایشگاهمطبوعاتبهسمتنمایشگاهتخصصیحرکت
کرد،مثلبرگزارینمایشگاهخانوادةنشریاتعلمی.بهنظرمنهنوزنظامتوزیع
همدرکتابهمدرمطبوعاتمعیوباست.نبودنویترینهنوزهست،اگرچه
فضایمجازیبخشیازآنرابرطرفکردهاست.درکنارنمایشمطبوعاتباید
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نیازهایمطبوعاتهممدنظرقرارگیرندمثلبرگزاریکارگاههایآموزشی.
بهنظرمناگربناباشدنمایشگاهمطبوعاتبرگزارشوداهدافهمینهایی
استکهتاکنونبودهاست،ولیراههایآسانتریبرایرسیدنبهایناهداف

وجوددارد،خصوصاًازطریقفضاهاوفناوریهایجدیدارتباطی.
ازایندست ازمهمتریننقاطقوتنمایشگاهمطبوعاتمیتوانبهمواردی
اشارهکرد:ایننمایشگاهفرصتیبرایدیداراصحابمطبوعاتاستباهم؛این
نمایشگاهمکانیاستبرایتبادلاطالعات؛ازطریقایننمایشگاهفضایبانشاطی
درجامعهایجادمیشود.امادربارةنقاطضعفمیتوانبهایننکتةکلیاکتفاکرد

کهنمایشگاهمطبوعاتکارکردوهدفاولیةخودرافراموشکردهاست.
بهنظرمنمهمترینتهدیدفراروینمایشگاهمطبوعاتتمرکزبررویروشها
ورسانههایسنتیاست.بایدتوجهداشتروزیفراخواهدرسیدکهدیگربرای
دیدننمایشگاهنیازیبهرفتنبهنمایشگاهنیست.برهمیناساسمهمترین
فرصتفراروینمایشگاهمطبوعاتهمینفضایمجازیوفناوریهایجدید
ارتباطی.استمیبایسترویسوادرسانهایجامعهکارکنیم.اینفرصتیاست

برایحاکمیت.
بهنظرمندرنمایشگاهمطبوعاتراهبردهارامیبایستحاکمیتتعریفو
براجرایآنهانظارتداشتهباشد،امااجرامیتوانددراختیاربخشخصوصی
قرارگیرند.بهنظرمندرنمایشگاهمطبوعاتاولویتاولفرهنگاستبعداز
فرهنگسیاستوکارکرداقتصادینمایشگاهدررتبةسومقراردارد.اطالقصفت
بینالمللیبهنمایشگاهمطبوعاتدرکشورمادرستنیستبااینحالابعادیاز

نمایشگاهمطبوعاتمیتوانندبینالمللیشوندمثلهنردررسانه.
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گزید ة مصاحبه با مهرنوش جعفری
1.بهنظرشمافلسفةوجودینمایشگاهمطبوعاتچهبود؟

درابتدابیشترمعرفیکلینشریاتوایجادفضاییمستقلازکتابمدنظربود.
اصوالًپیشازآننمایشگاهمطبوعاتبهطورمستقلبرگزارنمیشدوبرخیاز

مجالتویاروزنامههادرجنبنمایشگاهکتاببهشکلمحدودحضورداشتند.
ـبنیانگذارانایننمایشگاهبهدنبالتحققچهاهدافیبودند؟

ایجادیکهویتمستقلبرایمطبوعاتونشاندادناهمیتنسبیآنها.
2.بررسیعملکردنمایشگاهوشناسایینقاطقوتوضعفآن

ـباتوجهبهشناختیکهازدورههایبرگزارشدةنمایشگاهدارید،فکرمیکنید
ایننمایشگاهتاچهاندازهدرنیلبهاهدافخودموفقبودهاست؟چرا؟توضیح

دهید.
موفقیتهانسبیوفرازونشیبداشت.ازادایتکلیفاداریازمنظرمدیریت
قدرت مانور برای میدانی ایجاد تا گرفته ارشاد( )وزارت دولت در مطبوعات

مطبوعاتوبهرخکشیدنآنازحیثتنوعوتأثیرگذاری.
ـمهمتریننقاطقوتوضعفنمایشگاهمطبوعاتراچهچیزهاییمیدانید؟
مهمترینقوت،درنشاندادنقدرتتأثیرگذاریوپیوندمطبوعاتبامخاطبان
)بهویژهازطریقنشستهایچالشبرانگیز(ونقطةضعفمهم،جنبةنمایشی

دادنبهمطبوعاتوتالشبرایارائةتصویریکاذبازآندراذهان.
ـازنظرشماچالشهایفراروینمایشگاهمطبوعاتکدامند؟

همینارائةتصویرنمایشیازمطبوعات.
ـاگرنمایشگاهباهمیندستورکارفعلیبهکارخودادامهدهد،چهآیندهای

درانتظارآناست؟
درفقدانفضایجدیبراینشاندادناستقالل،تنوعوقدرتتأثیرگذاری،
نمایشگاهمطبوعاتبیشتربهسمتیکفضایسردوتوأمباارتباطضعیفبا
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مخاطبانپیشخواهدرفت.
ازعملکردوتغییروتحوالتمحیطینمایشگاه باتوجهبهشناختیکه
مطبوعاتدارید،ضرورتتداومآنراچگونهارزیابیمیکنید؟آیابرگزاریاین

نمایشگاه،درشکلومحتوایفعلی،تأثیریدرتوسعةرسانهایکشوردارد؟
درشکلفعلیتأثیرجدیدرتوسعةرسانهایکشورنخواهدداشت،مگر

اینکهمیدانجدیبهمطبوعاتدادهشودکهبعیدبهنظرمیرسد.
درحوزة تحوالت و تغییر بهویژه تحوالتمحیطی، و تغییر به توجه با ـ
فناوری،چهتغییراتیبایددرفلسفهواهدافنمایشگاهایجادشودتاایننمایشگاه

بتوانددرتوسعةرسانهایکشور،درآینده،تأثیرگذاریبیشتریداشتهباشد؟
فضایمجازیمیدانرابرایمطبوعاتتنگترکرده،اگرفضایمحدودیت
فعلیاصالحنشودمطبوعاتمابامشکالتبیشتریمواجهخواهندشد.البتهباید

صفمطبوعاتدولتیراباخصوصیجداکرد.
ـیکیازسیاستهایمهمدولتکاهشتصدیگریدولتیوسپردنامور
غیرحاکمیتیبهبخشهایغیردولتیاست.بهنظرشمااجرایاینسیاستدربارة
نمایشگاهمطبوعاتتاچهاندازهعملیودرخدمتتوسعةرسانهایکشوراست؟
بهدلیلضعفکارصنفیکهآنهمتاحدودزیادیمعلولمحدودیتهای
ازفقدانرقابتومیداندادنبهمطبوعاتمستقلاست،اینکارتأثیر ناشی
زیادینداردامابیاثرهمنیست.شایدنوعیتمرینباشدتامطبوعاتبتوانند

بیشتررویپایخودبایستند.
ـبسیارینمایشگاهمطبوعاتراهمچونانتشارمطبوعاتفعالیتیفرهنگی
ـاقتصادیتعریفمیکنند.بهنظرشماکدامیکازایندوبُعددربارةمورداین

نمایشگاهازاهمیتبیشتریبرخورداراست؟وچرا؟
بعداقتصادیجدینداردبیشترازلحاظفرهنگیوروانیاثردارد.

ـبرخیازمنتقدانویژگیداخلیبودننمایشگاهمطبوعاترابهعنوانیک
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میبایست مطبوعات نمایشگاه که معتقدند آنها میکنند. تلقی نقطةضعف
بهصورتبینالمللیبرگزارشود.بهنظرشمااینانتقادتاچهاندازهدرستاست؟
ازمنظر بسیارخوباست.هم مقایسهمیدهدکه اینکارفرصت خوب
مخاطبهمازنگاهخوداهالیمطبوعاتومدیریت)دولت(.آنگاهاینپرسش
پررنگخواهدشدکهچراپسازچهاردههیکنشریهیاروزنامهدرطرازجهانی

نداریم!
ایدة باطرح تابرخی ـبرگزارینمایشگاهمطبوعاتدرتهرانباعثشده
عدالتفرهنگیپیشنهادکنندکهایننمایشگاهبهصورتدورهایدراستانها
برگزارشود.شماتاچهاندازهبااینایدهموافقید.لطفاًدالیلموافقتیامخالفت

خودراتوضیحدهید.
ایدةبدینیستامامشکالتپیشگفتهدراشلاستانیبیشتروجوددارد.
در پرحاشیه شرایط و استانی مطبوعات در حرفهای مسألةضعف بهخصوص

سازوکارتولیدمحتوا.
ـنمایشگاهمطبوعاتدرشکلفعلیخودنمایشگاهیمحدودواختصاصی
استکهفقطبرخیازرسانههاراشاملمیشود.اینوضعیتاگرچهدرسالهای
آغازینقریببهواقعبود،اماباوقوعتغییروتحوالتدرحوزةفناوریوظهور
رسانههایجدیدارتباطیبرخیپیشنهادمیکنندکهبهتراستبهجایعنوان
رادر نظرتان لطفاً استفادهشود. ارتباطی نمایشگاهرسانههای ازعنوان فعلی

اینبارهبیانکنید.
اینمسألهمطبوعاتیعنیرسانهکاغذیرابیشتربهمحاقخواهدبرد.

ـباتوجهبهنقاطقوتوضعفنمایشگاهمطبوعاتبهنظرشمامهمترین
راهکارهایبرونرفتازمشکالتکنونیکدامند؟

فضایآزادورقابتیشدنسازوکارتولیدمطبوعه.ایندوعاملمیتواندبه
مطبوعاترونقجدیدیبدهدوآنرااحیاکند.
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ـاگربخواهیمکمیآیندهنگرترباشیموبهدنبالنمایشگاهیباشیمکهدر
توسعةرسانهایکشورمؤثرترباشد،مهمترینراهکارهایپیشنهادیشماکدامند؟
اما حکومت، نه مردمند به متعلق مطبوعات اینکه و فکرکردن جهانی
بیشترینبازارتولیدمطبوعاتدستدولتیهاستورابطةبامخاطبسستو

شکنندهشدهاست.
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گزید ة مصاحبه با علی اکبر اشعری
1.بنیانگذارانایننمایشگاهبهدنبالتحققچهاهدافیبودند؟

تا حتی بود. مطرح مطبوعات جشنوارة ذیل در مطبوعات نمایشگاه ابتدا در
دورةچهارمجشنوارههمکهدرزمانمسئولیتاینجانببرگزارمیشدکاربر
همینمنوالبود.بعدهامدتیجشنوارهبهفراموشیسپردهشدونهایتاًنمایشگاه

مطبوعاتمستقلازجشنوارةمطبوعاتبهراهخودادامهداد.
فکر دارید، نمایشگاه برگزارشدة دورههای از که شناختی به توجه با .2
میکنیدایننمایشگاهتاچهاندازهدرنیلبهاهدافخودموفقبودهاست؟چرا؟

توضیحدهید.
ازاهدافاولیةنمایشگاه،ایجادارتباطبیشتربینمردمومطبوعاتبود.به
ازنمایشگاهکتاب،نمایشگاهمطبوعات اقبالخوب به باتوجه همیندلیلو
همزمانودرکنارنمایشگاهکتاببرگزارمیشدتابتواندازظرفیتآننمایشگاه
هماستفادهکند.البتهنهفقطبهدلیلبرپاییایننمایشگاه،بلکهبهدالیلدیگری
ازجملهگسترشآموزشروزنامهنگاری،افزایشنشریاتتخصصیومحلیو...
مطبوعاتبهمرورجایگاهبهتریدرجامعهپیداکردندتاآنجاکهسیلدرخواست

مجوزانتشارنشریهبهمرورافزایشچشمگیرییافت.
3.مهمتریننقاطقوتوضعفنمایشگاهمطبوعاتراچهچیزهاییمیدانید؟

ازنظرشماچالشهایفراروینمایشگاهکدامند؟
بهنظرمنمهمترینمشکلاینگونهنمایشگاههاتکراربدونتوجهبهاهداف
اولیةآنهاست.اگرنمایشگاهمطبوعاتبرایمطرحکردننشریاتدرجامعهآغاز
بهکارکرده،بایدببینیمآیاهنوزهمآندغدغهباقیاستیانه!اگرنیستببینیم
مسئلةامروزمطبوعاتماچیستوبرایآنچارهایبیندیشیموحتیاگرقرار
شدنمایشگاهتداومداشتهباشدناظربهحلمسائلروزباشدنهمسائلیکهدیگر
بنابراینمهمترینچالشپیشروینمایشگاهبیهویتیوفقدان وجودندارند.
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هدفواستراتژیمشخصاست.
۴.اگرنمایشگاهباهمیندستورکارفعلیبهکارخودادامهدهد،چهآیندهای

درانتظارآناست؟
بیمخاطبیواتالفمنابع.

5.باتوجهبهشناختیکهازعملکردوتغییروتحوالتمحیطینمایشگاه
مطبوعاتدارید،ضرورتتداومآنراچگونهارزیابیمیکنید؟آیابرگزاریاین

نمایشگاه،درشکلومحتوایفعلی،تأثیریدرتوسعةرسانهایکشوردارد؟
خیر.

درحوزة تحوالت و تغییر بهویژه تحوالتمحیطی، و تغییر به باتوجه .6
فناوری،چهتغییراتیبایددرفلسفهواهدافنمایشگاهایجادشودتاایننمایشگاه

بتوانددرتوسعةرسانهایکشور،درآینده،کمککند؟
یک دچار سالها آن بهنسبت رسانه فرمودید، اشاره تلویحاً همانطورکه
تحولمفهومیوکارکردیشدهاست.درواقعاگردرگذشتهرسانهپیامبود،امروز
بازندگی اوگشودهکهقواعدآن اززندگیبشرراپیشروی ساحتجدیدی
نیز ساحت آن در که است ناگزیر امروز انسان هرچند است؛ متفاوت جاری
زندگیکند.بنابراینالزماستعقالیقومبابهرهگیریازاندوختةدانشوتجربة
بشریونیزباابتنابهآموزههایوحیانیوشناختنسبتبهاینساحتجدید،
بهتدبیریبرایایجادیکجامعةسالمدراینفضابرسند.درغیراینصورتآثار
مخربناشیازهرجومرجدراینساحتزندگیدشواریهایجدیبرایحیات
بشرایجادمیکند.حالاگرمتولیانامربخواهنددرفرایندتدبیربدینمنظور،
ازظرفیتنمایشگاهنیزاستفادهکنند،بایدبهطراحیمدلیجدیدازنمایشگاه

بیندیشند.
7.یکیازسیاستهایمهمدولتکاهشتصدیگریدولتیوسپردنامور
غیرحاکمیتیبهبخشهایغیردولتیاست.بهنظرشمااجرایاینسیاستدربارة
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نمایشگاهمطبوعاتتاچهاندازهعملیودرخدمتتوسعةرسانهایکشوراست؟
اشکالیدرسپردننمایشگاهبهبخشهایغیردولتینیست؛امابایدتعریفی
ازویژگیهایآنبخشازظرفیتغیردولتیکهمیخواهدنمایشگاهرادرراستای
تحققاهدافشکمککندداشتهباشدوببینداساساًچنینظرفیتیرادرکدام

بخشازجامعهبایدجستوجوکند.
 8.بسیارینمایشگاهمطبوعاتراهمچونانتشارمطبوعاتفعالیتیفرهنگیـ
اقتصادیتعریفمیکنند.بهنظرشماکدامیکازایندوبُعددربارةایننمایشگاه

ازاهمیتبیشتریبرخورداراست؟
باتوجهبهآنچهقباًلعرضشد،حتماًنمایشگاهمطبوعاتبایدرنگوبویی
علمیوفرهنگیداشتهباشد.بهنظرماقتصادرسانهرابایدازمسیردیگریدنبال

کرد.
9.برخیازمنتقدانویژگیداخلیبودننمایشگاهمطبوعاترابهعنوانیک
میبایست مطبوعات نمایشگاه که معتقدند آنها میکنند. تلقی نقطةضعف
بهصورتبینالمللیبرگزارشود.بهنظرشمااینانتقادتاچهاندازهدرستاست؟
باتوجهبهنوعنگاهبهنمایشگاه،حضوریاعدمحضوررسانههایبینالمللی

معناپیدامیکند.
10.برگزارینمایشگاهمطبوعاتدرتهرانباعثشدهتابرخیباطرحایدة
عدالتفرهنگیپیشنهادکنندکهایننمایشگاهبهصورتدورهایدراستانها
برگزارشود.شماتاچهاندازهبااینایدهموافقید.لطفاًدالیلموافقتیامخالفت

خودراتوضیحدهید.
دریکنگاهسنتیبهرسانه،حرفاینافرادکاماًلدرستاست؛اماآیاایننگاه

دربارةرسانهباتعریفجدیدهمسازگاراست؟منتردیددارم.
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گزید ة مصاحبه با فرید  قاسمی
دربارةفلسفةوجودیوضرورتاولیةبرگزارینمایشگاهمطبوعاتمیتوانبه
مواردیازایندستاشارهکرد:انحاللرشتهروزنامهنگاریکهباعثشدآموزش
اینرشتهتعطیلشود.نمایشگاهفرصتیبودبرایآموزشرشتةروزنامهنگاریو
هویتسازیهرچهبیشتربرایمطبوعات.هدفایننمایشگاهفرهنگسازیبود

برایمخاطب.
دربارةارزیابینمایشگاهبایدگفتکههردورهامتیازخاصخودرادارند.تا
سال138۴نمایشگاهافتوخیزمحسوسینداشت.دربرخیازدورههاعملکرد
ماچیزیهمبهصفربدهکاربودودربرخیدورههااز20همبیشتربودیم.در
دورههاییکهجوغالبحرفهایگریواصولحرفهایبود،خوبعملکردیمو
آنجاییکهسایةاموریهمچونسیاستواقتصادبرنمایشگاهسنگینمیشد

عملکردخوبینداشتیم.
امادرموردفناوریهایجدیدارتباطیبایدگفتظهوراینگوشیهاضرورت
برگزاریفیزیکینمایشگاهرابرطرفکردهاست.مسئوالننمایشگاهمیبایست
ازفناوریهایجدیددرتعریفگذارینمایشگاهمطبوعاتاستفادهکنند.یکی
برای وب معتبر نهادهای ایجاد مطبوعات نمایشگاه کارکردهای ازمهمترین
جلوگیریازانتشاراطالعاتغلطاست.نمایشگاهمطبوعاتبایدتبدیلبهمرجعی

برایخبردرحوزهمطبوعاتباشد.
درحالحاضربهنظرمیرسدکهدیگرآناقتضائاتوخألهاییکهدرسالهای
اولیهموجدایننمایشگاهبودندازبینرفتهودیگرباتوسلبهچنانمواردی

نمیتوانازبرگزارینمایشگاهدفاعکرد.دنیاتغییرکردهاست.
دربارةواگذارینمایشگاهبهبخشغیردولتیتوجهبهایننکتهضروریاست
کهاگرچهواگذاریامورمطبوعاتبهخودشانایدئالاستامااینامرتنهازمانی
امکانپذیراستکهدارایتشکلهایمطبوعاتیقویدرکشورباشیم.درحال
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با نمایشگاهمطبوعاتمیبایست لذا و فاقدچنینتشکلهاییهستیم حاضر
حمایتونظارتدولتانجامشود.درچنینشرایطیمیتوانفقطبخشیازامور

رابهبرخیتشکلهاواگذارکرد.
اطالقبینالمللیدرموردنمایشگاهمطبوعاتنادرستاستامااینبدانمعنا
نیستکههیچویژگیبینالمللینداشتهباشد.استفادهازاستادانخارجیبرای
سخنرانیدرنمایشگاهویااعزامغرفةبرتربهسایرکشورهابرایبازدیدازنشریات

آنجامیتواندبسیارمفیدباشد.
اقتصادمیبایستدرفلسفةوجودی درمورداینکهکدامیکازابعادفرهنگـ
وکارکردنمایشگاهمطبوعاتغلبهداشتهباشد،منمعتقدبهاقتصادفرهنگیبا

غلبةفرهنگیهستم.
ازنظرمنهمعنوانمطبوعاتیدرمعاونتمطبوعاتیونمایشگاهمطبوعات
دیگرعنوانیرسانیستوباتوجهبهتغییروتحوالتانجامشدهدرمادهومعنای
رسانهمیبایستبهچیزیمثلمعاونترسانههایارتباطیونمایشگاهرسانههای

ارتباطیتغییریابد.
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گزید ة مصاحبه با سعید  تقی پور
دربارةفلسفةوجودینمایشگاهمطبوعاتقبلازهرچیزمیبایستبهایننکته
این نمایشگاهکتابمجالتدر ابتدایحضورمطبوعاتدر اشارهکردکهدر
نمایشگاهحضورداشتندوهدفاصلینیزازاینحضورفروشبود.اماازدیگر
دالیلایجادنمایشگاهمطبوعاتمیتوانبهاینموارداشارهکرد:معرفینشریات
نیازسنجیکسبوکارمطبوعات،حضور و بازاریابی نشریات، توانمندیهای و
چاپخانهدارانواهالیآی.تی.وتبلیغات،معرفیتوانمندیهایصنایعمرتبط
بااهالیمطبوعاتبرایبازاریابیوهمچنیننمایشدستاوردهایدولتیدراین

حوزه.
دربارةارزیابیایننمایشگاهمیتوانگفتتعاملاهالیمطبوعاتباهمدیگردر
ایننمایشگاهوهمچنینحضوربخشجانبیوصنایعمرتبطازنکاتمثبت
ایننمایشگاهبود.ازدیگرمواردمنفینمایشگاهعدموجودپژوهشهایعلمی

درخصوصنمایشگاهوآیندهنگریاست.
درموردفضایمجازیوفناوریهایجدیدارتباطیمعتقدندکهاینمواردهم
میتواندفرصتباشدوهمتهدید.ازایننظرتهدیداستکهباوجودفناوریهای
جدیدبرگزاریفیزیکینمایشگاهضرورتینداردوازایننظرفرصتاستکه
فضایمجازیوفناوریهایارتباطیبهعدالتبرگزارینمایشگاهکمکمیکنند.
بهنظرمننمایشگاهمطبوعاتبایددرجهتیحرکتکندکهمجالیبرای
رسانههایجدیدارتباطیشود.منفکرمیکنمنمایشگاهمطبوعاتبایدبینالمللی
شود.استفادهازشخصیتهایمهمدراینموضوعبرایتبادلاطالعاتبااهالی

مطبوعاتداخلکشوربسیارضروریاست
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گزید ة مصاحبه با مسعود  مهرابی
ازنظرمنفلسفةوجودییادلیلاولیةبرگزارینمایشگاهمطبوعاترامیتوان
ناشران کتابهای و مجالت فروش کرد. جستوجو اقتصادی انگیزههای در
درسالهای کتاب نمایشگاه در اینمؤسسات دالیلحضور اولین مطبوعاتی
1365بود.درآنسالهابودکهازطریقمذاکرهباآقایسازگاراقرارشدتعاونی
مطبوعاتنمایشگاهیرادرفرهنگسرایبهمنبرگزارکند.اینمسئلهباعثشدتا
وزارتفرهنگوارشاداسالمیمتقاعدبهاختصاصیکبخشجنبیازنمایشگاه

کتاببهمطبوعاتشود.
عالوهبراینهاازدالیلدیگردراینترنتمیتوانبهمواردیهمچونارتباطبا
مخاطبان،فراهمآوردنتریبونیبرایتبلیغاتگروههایسیاسیوحزبیوتقدیر

ازفعاالنحوزةمطبوعاتکشوراشارهکرد.
بهنظرمننمایشگاهمطبوعاتبههمةاهدافازپیشگفتهشدهرسید،ولیاز

زمانتغییرماهیتمطبوعاتاینروندعوضشد.
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گزید ة مصاحبه با محمد کاظم انبارلویی
مهمتریندلیلوجودیبرایبرگزارینمایشگاهمطبوعاتنشاندادنتوانمندیها
وتکثرمطبوعاتدرمقابلمنتقدانخصوصیغربیبود.مسئوالنبهدنبالآن
بودندبهدنیانشاندهندخالفتصویررسانهایایراندرآنسالهاایرانکشور
گفتوگوست.نمایشگاهمطبوعاتفرصتیبودبراینظامدرپاسخبهمنتقدانی
کهمدعیبودندایرانتبدیلبهیکیازبزرگترینزندانهایروزنامهنگاراندر
جهانشدهاست.درواقعنمایشگاهازنظرمنیکنمایشتبلیغاتیسیاسیبود.

ازنظرمننمایشگاهمطبوعاتنمایشگاهیبرایاعتالیفرهنگایراننیست.
ایننمایشسیاسیاستوازنظرمنقابلانتقاد.منفکرمیکنمکهحتینظام
همبههدفخوددراینموردنمایشگاهنرسید.مادرهرشهروشهرکیچند
دنیا در روزنامهنگاری فهرستهایسیاه از را ما داریم.بااینحالهنوز نشریه
بیروننکردهاند.نمایشگاهمطبوعاتکمکیبهتوسعةرسانهایکشورنمیکند
بهبخش واگذاریآن امادرخصوص برگزاریآنغیرضروریاست. ازاینرو و
خصوصیبایدگفتمنوطبهوجودبخشخصوصیقدرتمنددرحوزةمطبوعات

استکهمافاقدآنهستیم.
ازنظرمنوقوعتغییروتحوالترسانهایدردنیاوشیوةگسترشفضای
مجازیضرورتیبرایبرگزارینمایشگاهیبهناممطبوعاتوجودندارد.بهنظر
میرسدفلسفةوجودیوآغازینبرگزارینمایشگاهمطبوعاتدرزمانمادیگر

منتفیشدهاست.
منفکرمیکنمباتغییروتحوالتحادثشدهدرمعناومفهومرسانهوظهور
رسانههایجدیددیگرانحصارمعاونتیدروزارتارشادبهناممعاونتمطبوعاتی
غیرمنطقیاست.اگرچنینمعاونتیوجودداردبایدعنوانآنراگذاشتمعاونت
رسانههایارتباطی.بههمینقاعدهمیتواندربارةفعالیتنمایشگاهمطبوعات

همقضاوتکرد.
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گزید ة مصاحبه با عیسی سحرخیز
ازنظرمننمایشگاهمطبوعاتمادامیکهروزنامةکاغذیوجودداردوکشوری
مثلکشورماضروریاست.امازمانیکهمطبوعاتالکترونیکیباشندنمایشگاه
پرینت میخواهند روزنامهها ندارد اعراب از محلی فعلی شکل در مطبوعات

کاغذیکارهایخودشانراببرندنمایشگاه؟.
دردولتاصالحاتکارهاراکمکمواگذارکردیمبهانجمنهایصنفی.ولی
وقتیدولتیسرکارمیآیدکهاعتقادیبهانجمنصنفیندارداینواگذاریهانیز
غیرجدیولغومیشود.برگزارینمایشگاهمطبوعاتمادامیکهآزادیمطبوعات
محدوداستتبدیلبهمناسبتیمیشودکهدغدغةهرکسیکهمیآیدفقط

اجرایآناستنهکیفیت.
باتوجهبهتحوالتفضایمجازیوفناوریهاینوینارتباطیدردنیاایننگاه
کهنمایشگاهمطبوعاتیدرشکلوشمایلفعلیداشتهباشیمدرحالتضعیف
است.بهنظرمیرسدفضایبینالمللیموضوعیتبرگزارینمایشگاهمطبوعات
ارتباط بردهاست.مفهومرسانهومؤسسههایرسانهایوهمچنین بین از را
عواملدستاندرکاردرچنینفضاییتغییرکردهاست.درشرایطیکههمهچیزدر
حالتبدیلشدنبهالکترونیکیاستصحبتازنمایشگاهیکهتولیداتکاغذی

مؤسسههارادرآنبهنمایشبگذاریم،بیمعناست.
این در ناهمسو گرایش دو گفت باید مطبوعات نمایشگاه آیندة درمورد
زمینهمؤثراست.گرایشاولگرایشدولتیهادرحفظنمایشگاهاست.دولتیها
میترسندازاینکهبگویندنمایشگاهدردورةآنهاتعطیلشد.پسسعیدر
حفظآنمیکنند.اماغیردولتیهاباتوجهبهگسترشفضایمجازیوورود
فناوریهایجدیدسعیدرترکنمایشگاهمطبوعاتدارند.آنهافکرمیکنند

توجیهیبرایهزینهجهتشرکتدرنمایشگاهمطبوعاتوجودندارد.
دربارةنحوةحضوردولتهاوبخشخصوصیدربرگزارینمایشگاهبایدگفت
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دولتخوبدولتحداقلیاست.یعنیدولتهافقطمیبایستدرجاهاییکه
الزماستهزینهکنند،ولیتصدیگریرابسپارندبهبخشخصوصی.درمورد
نمایشگاهمطبوعاتهموضعبههمینمنوالاست.دولتمیبایستمکانرا
رایگاندراختیارمطبوعاتقراردهدواجازهدهدمطبوعاتدراینمکانآزادانه
ایناستکههرجا واقعیت است. ایدئال اینوضعیتوضعیتی فعالیتکنند.
دولتهاهزینهمیکنندتمایلبهدخالتنیزدارند.مطبوعاتبایدآنقدرقوی
باشندکهاحتیاجیبهکمکدولتهانداشتهباشند.درچنینشرایطیدولتنیز

نمیتواندمداخلهکند.
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گزید ة مصاحبه با مهران عباسی
یکدورهازنمایشگاهکهباعنوانچهرةمطبوعاتدرفرهنگسرایبهمنبرگزارشد،
بهدلیلخألرسانهایدرسالهایبعدازجنگولزومبازنگریدرآنوهمچنین
مطالبةآزادیهایاجتماعیوسیاسیبود.اینهاومواردیازایندستهمچونرشد
زیادمطبوعاتدردهةهفتادولزومایجادجایگاهیبرایدیدهشدناینرشدو
توسعهبهنظرمنمهمتریندالیلبرگزارینمایشگاهمطبوعاتدرسالهایآغازین

دهةهفتادبودند.
نمایشگاهمطبوعاتفضایمنحصربهفردیرابرایبیاندیدگاههایمسئوالن
کشوریدراختیارآنهاقرارمیداد.مسئوالنکشوریدریکفضایمحدوددر

نمایشگاهمطبوعاتبهتعدادزیادیازرسانههایکشوردسترسیپیدامیکردند.
در مردم. مطالبات ابراز برای است فضایی و فرصت مطبوعات نمایشگاه در
ایننمایشگاهمردممیتوانندبارسانههاومسئوالنیکهدرنمایشگاهحضوردارند
یک رسانهها و مسئوالن و مردم برای مطبوعات نمایشگاه کنند. برقرار ارتباط
فرصتمنحصربهفرداست.عالوهبرهمةاینهانمایشگاهفرصتیاقتصادیاستبرای
مؤسسههایمطبوعاتی.آمدوشدمسئوالنبهنمایشگاهفرصتکمنظیریبرایتولید
خبرومحتوادراختیاررسانههاقرارمیدهدنمایشگاهمطبوعاتخودفرصتیاست
برایبازاریابی.مطبوعاتدرنمایشگاهمیتوانندمشترکجذبکنند.درایننمایشگاه

اصحابمطبوعاتمیتوانندبهتعاملبادیگرانبپردازند.
درموردواگذاریامورنمایشگاهمطبوعاتبایدبگویمکهنگاهدولتبهنمایشگاه
ناظربهواگذاریامورنمایشگاهبهبخشغیردولتیاست.درسالهایاخیرنیزبخش
زیادیازفعالیتهایمرتبطبانمایشگاهبهاصنافمطبوعاتیواگذارشدهاست.باوجود
اینبایدتوجهداشتکهحوزةمطبوعاتکشورفاقدصنففراگیروتوانمنداست.
صنفدراینحوزهبایدازتجربةکافیاجراییبرخوردارباشند.ازاینروبهنظرمیرسد
واگذاریکاملنمایشگاهبهبخشدولتیدرشرایطحاضرنهممکنباشدنهمطلوب.
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گزید ة مصاحبه با عباس عبد ی
فکر مطبوعات که بود مقطعی به مربوط مطبوعات نمایشگاه وجودی فلسفة
میکردندخیلیعقبترازکتابهستند.نمایشگاهکتابمظهریبودازجایگاه
برای جایگاهی بتوانند مطبوعات نمایشگاه با که میکردند فکر آنها کتاب.
مطبوعاتبهدستآورند.ازنظردیگرنمایشگاهمطبوعاتمحلیبودبرایارتباط
مستقیممردمبادستاندرکارانمطبوعات.ازایننظرنمایشگاهمطبوعاتتأثیر

زیادیداشت.
نشده نوشته مطبوعات نمایشگاه برای کمی خیلی و مکتوب هدفهای
استکهببینیمآیابهایناهدافرسیدهاستیانه.اگرهمنوشتهشدهباشد
یا رسیده اهداف این به اندازه چه تا باشد شده مشخص که نشده سنجیده
نرسیدهاست.درمجموعبهنظرمنمایشگاهمطبوعاتچیزخوبیاست.دراین
بامردم نمایشگاهدستاندرکارانمطبوعاتزیریکسقفگردهممیآیندو
ارتباطمستقیمبرقرارمیکنند.اگربرایخوداهالیمطبوعاتهمکارگاههایی

گذاشتهمیشدخیلیخوببود.
مهمترینچالشبراینمایشگاهمطبوعاتکاهشوتنزلجایگاهمطبوعات
درجامعهاستکهشبکههایمجازیاینترنتجایگزینآنشدهاند.درادامهاگر
نمایشگاهمطبوعاتبتواندزیرمعنایعامرسانهکانالهایتلگرامیوسایتهای
اینترنتیراهمدربرگیرد،اینضعفبرطرفشدهونمایشگاهمطبوعاتاهمیت
بیشتریپیدامیکند.نمایشگاهمیتواندشاملفضایفراترازمطبوعاتشدهو

فضایمجازیراهمدربرگیرد
توسعةرسانههایکشورربطیبهنمایشگاهمطبوعاتندارند.توسعهمیبایست
برنامةمستقلیداشتهباشدکهنمایشگاهدردلاینبرنامهجابگیرد.چونآن
برنامهرانداریمنمایشگاهرویدادمجردیاستکهدرهمیناندازهمهمومفید

است.
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بدونتردیدبرگزاریایننمایشگاهمیبایستدستخودنهادهایمدنیاین
حوزهباشد،ولیفکرنمیکنمدولتهماهلواگذاریباشد.ماهیتدولتدر
ایراناینبودکهسعیمیکندهمةاینکارهارادردستخودداشتهباشد.فکر

نمیکنمازایننظراتفاقیرخبدهد.
برگزاریبینالمللینمایشگاهمطبوعاتیکامربهنسبتشوخیاست.در
حوزةمطبوعاتکشورچنینچیزیامکانپذیرنیست.رسانههادرایرانضعیفتر
نمایشگاهحاضرشوند.و بتواننددرکناررسانههایخارجیدر ازآنهستند
بهتنهایینمیتوانندباررسانهایرادرایرانبهدوشبکشند.االنفضایمجازی
سهمونقشبیشتریپیداکردهوبایدنمایشگاهراسوقدادبهسمتفضای

مجازی.
درموردبرگزاریدراستانهافکرمیکنماینکاردرسطحاستانیامکانانجام
داشتهباشد.شایددریکیدومنطقةشمالشرقوشمالومرکزامکانپذیرباشد

ودرسایرمناطقامکانشنیست.
تنهاپیشنهادیکهبهنظرممیرسدایناستکهنمایشگاهرسانهایبرگزار
شودکهنمایشگاهمطبوعاتبخشیازآنباشد.اقتصادرسانه،فناوریرسانه،
نیرویانسانیرسانه،ارتباطبارسانهوآموزشرسانهمیتوانندبخشهاییباشند

کهدرکنارنمایشگاهبرگزارمیشوندوکمککنندبهتوسعةرسانهایکشور.
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گزید ة مصاحبه با حسن نمکد وست تهرانی
نمایشگاه میکردند فکر مطبوعات نمایشگاه بنیانگذار دوستان من بهتصور
میتواندیکموتوربسیارقویبرایتوسعةمطبوعاتباشد.بهگمانآناننمایشگاه
مطبوعاتمیتوانستجامعةرسانهایکشوررابهتکاپووفعالیتوادارکند.ولی
بهمرورکمکمروشنشدکهنمایشگاهوجشنوارةمطبوعاتنمیتوانندکارتوسعة
مطبوعاتکشورراانجامدهند.ساختارهایمعیوبفراوانومستحکمیوجود
داردکهمانعتوسعةمطبوعاتکشورهستندوبابرگزارینمایشگاهنمیتوانبه

رفعآنهاپرداخت.
نمایشگاهمیتواندمکانیباشدبرایدستاوردهایمطبوعاتیکشور،ولیدر
حالحاضرتبدیلشدهبهپاتوقیبرایدیداراهالیمطبوعاتبادیگران.ازنظر
مننمایشگاهمطبوعاتبهفرصتیبرایتجدیددیداراهالیمطبوعاتتقلیلیافته

است.
مطبوعات نمایشگاه است. غیرحرفهای و حرفهای ساحت دو دارای رسانه
بهمعنای این البته است. بوده حرفهای ارتباطات و رسانهها ساحت تاکنون

نادیدهگرفتنرسانههایغیرحرفهاینیست.
امادرموردنقشبخشخصوصیدربرگزارینمایشگاهمطبوعاتبهنظرمن
ازآنجاکهبخشاعظممطبوعاتکشورمادولتیهستند،لذادرصورتیکهکارها
راهمبهمطبوعاتواگذارکنیمبازهمنمایشگاهفعالیتیدولتیباقیخواهدماند.
منقبولدارماینکهنمایشگاهدولتیباشدبداستودرست،ولیمگرچند
نشریةغیردولتیدرکشورداریم؟بدونشکاگردارایصنفقویدراینحوزه
بودیمکارهامیبایستبهآنهاواگذارمیشد.متأسفانهدرشرایطفعلیاندک
رسانههایمستقلنمیتوانندنقشیدراینزمینهبازیکنند.درچنینشرایطی

چارهاینیستجزتندادنبهمدیریتدولتینمایشگاه.
بینالمللیبهمعنایحضورچندکشورهایعربیباشندکهمطلوبنیست،
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ولیاگرنمایشگاهمطبوعاتمحلیبرایحضوربنگاههایمطبوعاتیمهمدنیا
باشدتاازتجربههایآنهااستفادهکنیم،خیلیمطلوباست.

نه استانها مراکز در مطبوعات سراسری نمایشگاه برگزاری من بهنظر
در نمایشگاه این برگزاری میکنم فکر ازاینرو مطلوب. نه است امکانپذیر

استانهاایدةموفقیازکاردرنیاید.
منموافقحضورهمةرسانههایارتباطی،اعمازحرفهایوغیرحرفهای،در
نمایشگاهمطبوعاتنیستمولذاموافقتغییرنامنمایشگاهمطبوعاتبهنمایشگاه
رسانههایارتباطینیزنخواهمبود.معتقدمکهضمنبهرسمیتشناختنساحت
آنها، نمایشگاهی حضور برای امکاناتی اختصاص و رسانههایغیرحرفهای
نمایشگاهمطبوعاتمیبایستفقطساحترسانههایحرفهایباشد.اگرتغییری
نمایشگاه نمایشگاه این عنوان استکه بهتر بهنظرمن ایجادشود عنوان در

دستاوردهایمطبوعاتاعمازفناوریوایدههاباشد.



ISBN:978-600-8215-32-5


